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OUTDOOR

Outdoor werken aan je toekomst! Vernieuwend en 
verrassend effectief individueel outplacement op 
maat in een verfrissende omgeving. Even los van de 
thuissituatie met de focus op bezinning en perspectief. 
Dit concept is ontstaan uit feedback van relaties en 
cliënten. We hebben dit vertaald naar concrete 
trajecten. 

MV-WERKT OUTDOOR

Op een unieke strandlocatie worden kandidaten begeleid 
door onze professionals, zowel op individuele basis als 
tijdens groepssessies, met als ultieme doel dat de vooraf 
besproken resultaten behaald worden.

Gedurende een verblijf van 4 dagen wordt op doeltre� ende 
wijze gewerkt aan outplacement. Hierbij staat het individu 
centraal. De combinatie van coaching, training en ontspanning, 
vormen de basis van het traject, wat resulteert in fris en 
gefocust werken aan de toekomst.

Het team van MV-Werkt bestaat uit ervaren loopbaan-
coaches, re-integratiecoaches en A&O psychologen. 
Tijdens het verblijf is altijd een medewerker van MV-werkt 
op locatie aanwezig.

De combinatie van buiten zijn, dingen ondernemen, tijd 
voor jezelf en werken aan je toekomst is een unieke en zeer 
succesvolle werkwijze. 

WaarAAN WERKT MV-Outdoor?

Algemeen:
• Aandacht voor “ontslag….en wat nu?
• Ruimte voor ontspanning
• Groepsactiviteiten, dagelijks waardoor het geen 
   09:00 tot 17:00 trainingsprogramma is

Testen en analyse (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
• Identiteitsanalyse en bespreken van de uitkomst
• Afname PPA en bespreken van testresultaten
• Inzet A&O psycholoog (desgewenst)

Trainingen (Werk zoeken en vinden) :
• Begeleiding bij opstellen motivatiebrief / CV
• Presentatietechnieken zoals elevator pitch, 
   sollicitatiegesprek
• Arbeidsmarktoriëntatie
• Netwerken (sociale media, linkedIn, vacaturesites)

Nazorg:
• Online MV-werkcafé (6 maanden)
• Gedurende 4 maanden in de vorm van individuele 
  gesprekken met de coach/loopbaanbegeleider. 
• Backoffi  ce 24/7

Wanneer MV-WERKT OUTDOOR?

Bij Outplacement, Re-integratie spoor 1 en 2,
Burn-out en Loopbaanadvies.

Het resultaat

•   Focus op de toekomst  •   CV op maat
•   Duidelijk toekomstperspectief •   Brief op maat
•   Zoekprofi el   •   Profi elfoto
•   Weten hoe je moet solliciteren

Ericssonstraat 2, 5121 ML  Rijen 085-018 56 96 info@mv-werkt.nl

Meer info neem contact met ons op of kijk op: www.mv-werkt.nl

MV-WERKT;

• timmert sinds 2006 met veel succes aan de weg op het  
  gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement, assessments 
  en persoonlijke ontwikkelingstrajecten bij kleine en grote 
  ondernemingen. 

• brengt mensen in beweging; empathie, creativiteit en 
  resultaatgerichtheid zit in het DNA van onze coaches.

• zet in op innovatie, ontwikkeling en kwaliteit op maat.

• Heeft inmiddels jaren lange relaties met kleine en grote 
  klanten opgebouwd.
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