Gratis Ontwikkeladvies
ücretsiz geliştirme tavsiyesi
Bu konuları hiç düşündünüz mü?
•
•
•
•

İşim fiziksel olarak çok zorlayıcı, emekli olana kadar bu işi yapabilir miyim?
Başka bir iste çalışmak istiyorum fakat yapabilir miyim bilmiyorum.
Bir kursa gitmek istiyorum fakat tam olarak ne istediğimi bilmiyorum.
Kendi işverenimde baska bir görevde çalişmak isterim veya başka bir işverende
çalışabilirim fakat nereden başlayacağımı bilmiyorum.

Devlet yardim ediyor:
•
•
•

Devlet aşağıdakiler için destek sağlar: İş piyasasında Pozisyon Geliştirme teşviki
€700,00 tutarındadır.
18 yaşından büyük ve son tamamladığı eğitimi en fazla MBO2 düzeyinde olan
(henüz AOW almamış) kişiler içindir.
Bu nedenle, sizin için ücretsiz ve bağlayıcı olmayan bir tavsiyedir.

Nereden yardım alabilirsiniz:
•
•
•

OxHill7 veya Optios'tan bir kariyer danışmanından rehberlik alacaksınız.
Çalışma hayatınızda bir sonraki adımın belirlenmesinde yardım alacaksınız.
Birlikte durumunuzu degerlendirecegiz. Güçlü yönleriniz/fırsatlarınız nelerdir,
nelerden hoşlanırsınız? Sizi motive eden nedir? İşinizdeki nitelikleriniz, dilekleriniz
ve olanaklarınız hakkında daha iyi bir fikir edinirsiniz. Buradan çıkan sonuçlar ile
kendi çalıstığınız yerde eğitim vasitasi ile olanaklarınız yada eğitim ile başka bir işe
daha kolay geçis yapabileceginiz olanaklar degerlendirilecektir.

yapılması gerekenler:
•
•
•
•
•
•

01-04-2022'den itibaren, info@oxhill7.nl aracılığıyla OxHill7'ye kaydolabilirsiniz.
veya 073 59 44 00 4 arayabilirsiniz
OxHill7 sizin için her şeyi ayarlayacaktir. Başvuru ve destek işleminiz
düzenlenecek ve böylece siz ve işvereniniz için hiçbir masraf olmayacak.
01-05-2022'den itibaren Gelisim Tavsiyesi başlatılabilir (hükümetin planlaması
hala bu şekildedir).
Kayıttan sonra, birinci görüşmeyi planlamak için bir kariyer danışmanı tarafından
aranacaksınız.
Bu konuşma Türkçe, Berberi veya Lehçe de olabilir.
Ardından bilgisayar/dizüstü bilgisayar veya telefonda yapabileceğiniz bir işgücü
piyasası taraması yaparsınız. Bu Hollandaca dışında bir dilde de mümkündür.

•

•
•
•

Kariyer danışmanı ile yapılan ikinci görüşmede, testler sizinle tartışılacak ve
mümkün olduğu kadar uzun süre mutlu ve sağlıklı çalışabilmeniz için fırsat ve
olasılıkların nerelerde olduğu incelenecektir.
Kariyer danışmanı sizinle birlikte 'gelişim planı' adı verilen bir döküman
hazirlayacaktir. Icerisinde uygulanacak yöntem ve görüsler vardir.
Kalkınma planındaki her nokta için sizinle birlikte hedef/hedeflerinize ulaşmanın en
iyi yolunu ve bunun için ne gibi yardımlar isteyebileceğiniz araştırılacaktir.
Ardından rehberlik/yönlerdirme sonlandırılacaktır.

Mocht u nog een vraag hebben of wilt u sparren? Dan kunt u contact met ons opnemen
via info@oxhill7.nl, 073-594 400 4.

