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11 maart 2016
Opleiding : Zet de juiste m/v in voor je bedrijf! Focus op
waarden.
Als ondernemer wil je de juiste m/v op de juiste plaats. En elke m/v wil zich goed voelen op de
werkplek.
Deze nieuwe opleiding speelt in op de steeds vaker gestelde vraag van zaakvoerders om efficiënter
te rekruteren, mensen optimaal in te zetten en te behouden.

Inhoud
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Meerwaarde
Praktisch
Docenten

Waaruit bestaan deze 6 namiddagen opleiding ?
1. Het bepalen van normen en waarden
Focus op de eigen persoonlijkheid

professionele analyse eigen identiteit
opstellen van een gepersonaliseerd actieplan
oefening op persoonlijke ontwikkeling
Focus op je onderneming

concrete businesscase bedrijfsvoering
impact normen en waarden
in kaart brengen bedrijfscultuur

2. Het verankeren van normen en waarden
Focus op leiderschap

concreet gestalte geven aan waardenkader
model innovatief leiderschap KMO
Focus op communicatie en medewerkers aansturen

integratie normen en waarden
aanreiken concrete tools

3. Het toepassen van normen en waarden
Focus op selectie

de nieuwe profielschets
attitude en motivatie
selectie- en interviewtechnieken
Focus op employer branding

een vernieuwend personeelsbeleid
ontwikkeling stappenplan
uitwerking employer brand
Een CompetentieAtelier is een leer- en doesessie. Je krijgt eenvoudige en praktische tools aangereikt
en gaat er onmiddellijk mee aan de slag. Praktijkvoorbeelden, business cases, rollenspellen,
simulaties, ervaringsuitwisseling, zelfreflectie komen tegemoet aan uw nood om de kennis om te
zetten in competentie en deze te gebruiken in eigen business.
Concrete leerdoelen:
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zichzelf beter leren kennen. Een tastbare stap zetten naar meer leiderschap, emotionele
intelligentie en empathie.
de impact van normen en waarden op de business, de medewerker en de klant
leren inschatten
analyseren van de (mis)match tussen individu en bedrijf
medewerkers aanspreken en aansturen op hun diepe motivaties
nieuwe medewerkers aantrekken en selecteren op hun diepe motivaties
bouwen aan de employer brand
Deze CompetentieAteliers monden uit in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar u SMARTdoelstellingen uittekent om verder te werken aan uw competenties.

Voor wie ?
Bedrijfsleiders
HR-professionals
Afdelingschefs
Andere leidinggevenden

Wanneer ?
Vrijdag 11-03-2016: Focus op de eigen persoonlijkheid
Vrijdag 18-03-2016: Focus op je onderneming
Vrijdag 25-03-2016: Focus op leiderschap
Vrijdag 01-04-2016: Focus op communicatie en medewerkers aansturen
Vrijdag 08-04-2016: Focus op werving en selectie
Woensdag 13-04-2016: Focus op employer branding
Onthaal vanaf 13u
Namiddag van 13u30 tot 16u30

Waar ?
CompetentieAtelier
Ruienhovestraat 177
9032 Wondelgem
gratis parking

Prijs ?
1.260 € (exclusief BTW en catering)
Er wordt 40% subsidie via de KMO-portefeuille aangeboden.
Door een financiële tussenkomst van Syntra Vlaanderen wordt dit traject aan de voorgestelde prijs
aangeboden.
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Isabelle Stubbe
Isabelle Stubbe heeft ruime managementervaring en ervaring als preventieadviseur in de familiale
KMO. Geeft les aan de ErasmusHogeschool Brussel, in de bacheloropleiding 'Idea &
Innovationmanagement'. Ze adviseert en begeleidt organisaties in hun ontwikkeling. Binnen het
mandaat opleidingscentrum Syntra Vlaanderen organiseert en geeft Isabelle trainingen voor
bedrijfsleiders, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken. Daarnaast schrijft ze artikels over
Strategisch HRM en bedrijfsoverdracht. Master in Romaanse Filologie, aggregaat HSO en
postgraduaat HRM, Recruitment en Search & Selection. Gecertificeerd senior consultant in
innovatieve arbeidsorganisatie en erkend consultant bedrijfsoverdracht. Gecertificeerd
N.G.M.-practicus. Gecertificeerd consultant Vip2A (inventaris van de persoonlijkheden).
bekijk profiel

Praktisch
11 maart 2016
Adres:
CompetentieAtelier Ruienhovestraat 177
Wondelgem 9032

Prijs: 1.260 €, excl. BTW en catering
Inschrijven

6 opleidingsnamiddagen van telkens 3 effectieve lesuren op 11-03-2016, 18-03-2016, 25-03-2016, 01-04-2016, 08-04-2016 en 13-04-2016, van 13u30
tot 16u30. Onthaal vanaf 13u. 40 % KMO-portefeuille Door een financiële tussenkomst van Syntra Vlaanderen wordt dit traject aan de voorgestelde
prijs aangeboden.

Algemene verkoopsvoorwaarden Opleidingen
Syntra Vlaanderen Oxalis CompetentieAtelier

Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
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Familienaam: *
Telefoon / GSM: *
E-mailadres: *
Functie:
Bedrijf:
Facturatie adres Bedrijfsnaam: *
Straat: *
Nr. - bus: *
Postcode: *
Gemeente: *
BTW: *
Naam opleiding:
Referentie facturatie:

Indienen
© Isabelle Stubbe - 20/12/2015

print
download pdf
Vragen? Stuur uw feedback

Deel deze pagina

Terug naar alle opleidingen

Inschrijven

Print deze pagina
Mail naar een vriend
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Alle Opleidingen
Open opleidingen
Workshops

Volgende opleidingen
05/09/2019
12/09/2019
19/09/2019
26/09/2019
01/10/2019

Innovation
Innovation
Innovation
Innovation
Innovation

Pick-up: Exploring New Skills in a...
Pick-up: Exploring New Skills in a...
PickUp: Entrepreneur in the Amazing...
PickUp: Entrepreneur in the Amazing...
Pick-up: Happy Business Better...

Certificaten voor opleidingen
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