AAN DE SLAG
MET JE LOOPBAAN

Wat wil je?
Wat kan je?
Wat zoek je?
Zorg voor je loopbaan.
Dat werkt!
Ga naar het loopbaanplatform op
www.derotterdamsezorg.nl

De zorg in beweging

Wat kan ik op
het loopbaanplatform?

De komende jaren zal er binnen Zorg en Welzijn en je
directe werkomgeving veel veranderen. Bestuurders van de
zorginstellingen in de regio Rotterdam, waaronder die van jouw
organisatie, willen jou ondersteunen bij alle veranderingen in
de zorg. Zodat je je kunt blijven ontwikkelen, werk doet waar
je goed in bent én dat bij je past. Voor nu en voor later.
Dat je gezond en met plezier aan het werk bent en blijft in
de zorgsector.
Maar hoe zorgen we daar nu met elkaar voor?
Hoe kun je je hier zo goed mogelijk op voorbereiden?
Wat wil je eigenlijk? En wat kan je?
Allemaal vragen die betrekking hebben op je loopbaan.

Kom jij in beweging?
Door over de toekomst van je werk na te denken,
bereid je je voor op veranderingen die er aan komen.
Om je daarbij te ondersteunen, hebben wij het
loopbaanplatform ontwikkeld. Het loopbaanplatform
helpt je om de regie te nemen over je eigen
loopbaan. Wanneer je jezelf verder wilt
ontwikkelen, maar óók als je op zoekt
bent naar een andere baan.

eenmalig een persoonlijk portfolio aanmaken, met je
persoonlijke gegevens en CV als basis om optimaal gebruik
te maken van het platform
testen maken die je inzicht geven in wat je kan, waar je
goed in bent en waar je voorkeuren liggen
je inschrijven voor een loopbaantraining bij een van de
instellingen van deRotterdamseZorg
zoeken naar de openstaande vacatures, tijdelijke
opdrachten en projecten binnen je eigen organisatie,
de regionale zorg of heel Nederland
op basis van jouw profiel en wensen, passende vacatures
rechtstreeks in je mailbox ontvangen
jezelf inschrijven voor de kandidatenbank en benaderd
worden door andere organisaties
relevante informatie vinden over het werken in de zorg,
het zorgen voor jezelf én je loopbaan

Kortom, op het loopbaanplatform kan je op één
plek aan de slag met je loopbaan. Je vindt het
loopbaanplatform op www.derotterdamsezorg.nl

Zorg voor je loopbaan.

Dat werkt!

