LOOPBAAN
Ontwikkeling

ONTDEK de Beste Loopbaan KEUZE.
Zoek Betekenisvol en
Uitdagend werk

Start Loopbaanonderzoek
van binnenuit

We zijn allemaal vastbesloten op
zoek naar doelgericht werk en ervaringen die resoneren met wie we zijn
en met onze unieke kenmerken. Of
het nu gaat om het kiezen van een
opleiding of de overgang naar een
nieuwe rol, iedereen wil in een positie
zijn waar ze presteren, zinvol en
plezierig werken.

Op één lijn zitten met persoonlijkheid
en passies is belangrijk wanneer
verschillende loopbaantrajecten
worden verkend. Zelfevaluatie is een
waardevolle manier om de carrièrepaden te verduidelijken en
in te spelen op de aangeboren
voorkeuren die bijdragen tot arbeidssatisfactie. Door deze inzichten kunnen
individuen beter navigeren naar hun
best passende werkplek.

Birkman combineert gedrags-en
beroepsgegevens, zodat mensen
beter begrijpen welke loopbaan het
best geschikt is voor hen op basis
van hun persoonlijkheid en interesses. Deze inzichten kunnen worden
gebruikt als een leidraad voor het
verkennen van de mogelijkheden die
het grootste potentieel hebben voor
tevredenheid in de rol.

Birkman geeft individuen een dieper
begrip van zichzelf, de carrière opties
die aansluiten bij iemands natuurlijke
sterke punten, hoe ze gemotiveerd zijn,
en wat hen interesseert in loopbaan

Birkman rangschikt 18 professionele
functiefamilies en de bijbehorende functienamen op basis van de
overeenkomsten en verschillen van
iemands unieke profiel.

Mensen hebben meer kans op succes en vooruitgang als ze betrokken
zijn bij en genieten van het werk dat
ze doen. Mensen op de arbeidsmarkt
besteden voortdurend meer tijd aan
hun werk, dus is het van cruciaal
belang dat mensen van hun werk
genieten en zich uitgedaagd voelen.

Verbeter de zoektocht door
Persoonlijkheid & Functies
te verbinden

Birkman verheldert mogelijkheden en kansen

Inzichten van
De Birkman-methode®
helpen HR en medewerkers de sterktes te
ontdekken die hen in
staat stellen om tot bloei
te komen.

Birkman:
• Valideert de loopbaankeuzes en alternatieve
loopbaanmogelijkheden
• Geeft persoonlijk inizicht van de sterke punten
en drijfveren
• Geeft inzicht in de optimale werkomgeving
Over De Birkman Methode
Met meer dan 65 jaar bewezen betrouwbaarheid en validiteit
is De Birkman Methode een wetenschappelijk ontwikkelde,
multidimensionale beoordeling die gedrags- en beroepsgegevens combineert om zichzelf en anderen - zowel op de werkplek als daarbuiten - beter te begrijpen.
De specifieke rapporten bieden diepgaande analyses en
inzichten in persoonlijkheid en unieke stijlen, inclusief doelen,
aanpak en motivaties.

Neem contact op met je Birkman professional of met birkman.nl
Birkman wordt toegepast in o.a. de volgende gebieden.
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