Programma training inzicht in beroepsvaardigheden
Dit programma is bedoeld voor professionals die werk willen maken van matching van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
1.

Kennismaking

•
•
•

Wie zijn de deelnemers
Wat willen de deelnemers bereiken
Opzet van de training

2. Veldverkenning
•
•

Interactief verkennen van begrippen
Afstemmen: van individueel naar universeel

3. Oefening herkennen vaardigheden
•
•

Bepalen beroepsvaardigheden op basis functiebeschrijving
Afstemmen: van individueel naar universeel

4. Beschouwen methodiek functie-analyse
•
•
•

Korte training:
Hoe ziet een functie-analyse er uit ?
Basisinformatie die minimaal noodzakelijk is

Uitgebreide training:
Interactieve bespreking van zelfgemaakte functiebeschrijvingen

5. Waarom eerst passende beroepen in beeld brengen?
•

Bespreking aan de hand van arbeidsmarktonderzoek

6. Casusbespreking
•

Inbreng van praktijksituaties door cursusdeelnemers

7. Afronding
•
•
•

Evaluatie van de training
Beschouwen van toepassingsmogelijkheden
Eventueel maken van afspraken vervolg
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8. Wat is het resultaat van de korte training:
•
•
•
•

Je herkent sneller (vereiste) beroepsvaardigheden
Je hebt meer zicht op verwantschappen tussen beroepen
Je communiceert vanuit dezelfde definities met vakgenoten
Je kunt nog beter motiveren waarom een beroep passend is

9. Wat is het resultaat van de uitgebreide training:
•
•
•
•

Aanvullend op punt 8:
Je kunt werkgevers ondersteunen bij het beschrijven van een functie
Of bij het opstellen van een tekst voor een vacature
Je bouwt een verbeterde relatie met werkgevers op die je kunt gebruiken bij het
behalen van je doelstellingen in het kader van de participatiewet

Duur van de training:
De korte (basis) training duurt ongeveer 1 dagdeel
De uitgebreide training duurt ongeveer 3 dagdelen, afhankelijk van de grootte van de
groep en exclusief ongeveer 2 dagdelen die benodigd zijn om zelf het maken van een
functie-analyse te oefenen. De resultaten dienen als oefenstof voor een nabespreking in
groepsverband.
Groepsgrootte:
Om optimaal interactief te kunnen werken is de maximale groepsgrootte 6 personen en
de minimale groepsgrootte 3 personen.
Kosten van de training:
Een korte training kost 150 euro per persoon
Een uitgebreide training; op aanvraag
Locatie:
De training kan zowel op locatie als op kantoor bij Workcity worden gegeven.

Programma online training WorkMatch inzicht in Beroepsvaardigheden
P
Trainingslocatie:
Haarlemmerstraatweg 79, Gebouw A, unit AT1, 2e Etage

WorkMatch ontwikkeld door

