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Je unieke bestemming vinden ...
in studie en werk ...

Rob Smit

Loopbaan- en studiegerichte coaching
· Persoonlijke effectiviteit
· Zelfinzicht

www.robsmit.com
info@peridoto.nl

06-51339774 / 033-4805043

Je ontvangt een uitgebreid rapport van 24 pagina’s over hoe jouw unieke
persoonlijkheid, interesses, vaardigheden en persoonlijke waarden een
optimale keuze helpen bepalen!

· Maak een afspraak met een Career Direct consultant en doe de
online test

· Onderzoek loopbanen en/of studies die je interessant lijken
· Maak gebruik van het (optionele) actieplan
· Vindt de studie en loopbaan die bij je past

· 

· Vindt een plek waar je tot je recht komt

Voor studie- en loopbaankeuze

Laat je adviseren door een
….

. .....en geef richting aan je leven met behulp van
Career Direct, een beproefd onderzoek dat je helpt om
de beste studie- of loopbaankeuze voor jou te maken.

Career Direct, bestaat uit een online onderzoek en een
terugkoppelgesprek met een consultant. Ook is

er een actieplan en banenzoeker beschikbaar waardoor
je een goede match kan maken tussen je studie, je

(loop)baan en jou!

loopbaanconsultant



PERSOONLIJKHEID INTERESSES

WWAARDENVAARDIGHEDEN

Wie ben ik, hoe ben ik
bedoeld?

Wat wil ik gaan
doen?

Wat vind ik
belangrijk?

Wat kan ik
goed?

Career Direct is een adviesprogramma dat mensen helpt bij het maken
van keuzes in de verschillende fases van hun leven en loopbaan.

Career Direct is een onderzoeksinstrument dat jou zelfinzicht geeft.
Daarmee helpt het jou om de meest passende studie- en beroepsrichting te
vinden, met behulp van  informatie uit zes aandachtsgebieden. Als deze
puzzelstukjes eenmaal in elkaar passen, komt het werk in zicht waar je je
het beste kunt ontwikkelen.

OPLEIDING

WERKERVARING

Wat heb ik al
geleerd?

Wat heb ik al
gedaan?

In “Beroep” zit het woord ‘Roep’. Career Direct gaat ervan
uit dat achter je werk of sociale functie, een duidelijke ‘roeping’
staat.  Die roeping is een uitnodiging om jouw competenties,
levenservaring en vaardigheden op de juiste manier in te zetten
zodat je je ten volle kunt ontwikkelen.

Career Direct is gebaseerd op het feit dat ieder mens op een
unieke wijze is ontworpen. Je komt het beste tot je recht
wanneer je jouw unieke combinatie van persoonlijkheid,
interesses, vaardigheden en waarden passend kunt inzetten.
Vind de plek waar je tot je recht kan komen.

Career Direct helpt bij het beantwoorden van

vele studie- en loopbaanvragen!

· Mijn werk of opleiding geeft mij geen voldoening
meer. Hoe krijg ik er weer plezier in?

· Ik weet niet goed wat ik wil worden. Welke studie
zal ik kiezen?

· Ik ben ontslagen en moet nu ander werk zoeken…
wat past het beste bij mij?

· Ik loop tegen een muur op in mijn huidige werk.
Hoe kan ik mijn carrière kansen verbeteren?

· Ik kom met mijn opleiding niet aan de bak. Zijn er
alternatieve banen voor mij te vinden?

· Ik ben al lang zonder werk. Is er nog hoop op een
leuke baan?

· Ik wil van werk veranderen, maar weet niet welke
richting ik uit wil gaan. Kan iemand mij hierin
begeleiden?

a
De zes aandachtsgebieden van deze loopbaanonderzoeksmethode


