Loopbaancoaching
Goed ingerichte werkplekken, fitnessabonnementen, fruit
in de kantine…. Werkgevers doen steeds meer, met het
oog op duurzame inzetbaarheid, om de gezondheid van
werknemers te stimuleren. Prima natuurlijk. Maar wat echter niet mag worden vergeten, is de waarde van
bevlogen personeel. Want naast fysieke gezondheid, zijn
bevlogen werknemers minstens zo belangrijk voor
duurzame inzetbaarheid. Bevlogen werknemers zijn
productiever, verzuimen minder en werken veiliger! Zijn
uw werknemers nog steeds vitale professionals of inmiddels mentaal gepensioneerd?

Droom, Denk, Durf, Doe, Dans, Leef & Bewonder
In de zoektocht naar bevlogenheid worden belangrijke
aspecten geconcretiseerd. Zaken……….


die heel dichtbij uw werknemer staan (behoeftes,
drijfveren)



waar uw werknemer goed in is (talenten)



die uw werknemer raken (passies)



die uw werknemer wil bereiken (dromen)

Wanneer deze zaken duidelijker worden voor uw werknemer,
dan wordt het makkelijker om keuzes te maken en de
beslissingen te nemen die daadwerkelijk iets aan de situatie
veranderen.

Loopbaantraject
Uw werknemer wordt in het traject begeleid door een
gecertificeerde loopbaancoach. We kijken per coaching vraag
wat uw werknemer nodig heeft. Onze werkwijze is positief,
intuïtief en altijd oplossingsgericht. We werken met korte,
intensieve trajecten (3 tot 6 sessies). Geen loopbaanbegeleidingstraject is hetzelfde. We maken een persoonlijk stappenplan uw werknemer zijn of haar loopbaandoelen stap voor stap
concreet gaat maken.

MCZ - Schakel naar Werk
staat voor een klantgerichte en resultaatgerichte
samenwerking. Wij onderscheiden ons door een
creatieve en effectieve
aanpak.
Wij denken mee in kansen,
mogelijkheden en oplossingen maar verliezen
daarbij het doel en de
wettelijke kaders niet uit
het oog. We zijn duidelijk
en vertalen de vraag van
de klant direct naar onze
dienstverlening. Om die
reden garanderen wij: MCZ
is de schakel naar werk!
MCZ werkt vanuit 3
vestigingen: Terneuzen,
Roosendaal en Raamsdonksveer maar ons werkgebied is geheel ZuidNederland. We bezoeken
desgewenst uw werknemers ook thuis of bij u op
de zaak.

Werkgebied
MCZ heeft vestigingen in Zeeland en West-Brabant, maar we
bezoeken uw werknemers ook thuis. We hebben gecertificeerde loopbaancoaches in dienst met veel kennis en ervaring. De
afspraken kunnen zowel online (e-coaching), op een van onze
vestigingen of elders op locatie (werk/thuis) plaatsvinden.

Interesse?
Kijk op www.mcz.nu of
bel vrijblijvend naar
0115-615671

MCZ staat voor:
 Afspraak is afspraak
 Deskundig advies
 Persoonlijke aanpak
 Goede bereikbaarheid
 Transparant

