
Vouw hier dubbel

GEEF VLEUGELS
AAN JE LOOPBAAN

Voel je je goed in je job?  
Ontdek pro-actief je potentieel.

Ben je ontevreden in je job? 
Kijk in de spiegel en neem actie.

Stel je je loopbaan in vraag? 
Krijg de juiste vragen gesteld.

Jouw cadeau!
1. Een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met 
de loopbaancoach van jouw regio of keuze.

2. Een persoonlijk jobcoachingtraject van 4 of 8 uur 
door een professionele loopbaan- en ondernemers-
coach van A-Lissome.

Elke persoon en elke jobvraag is uniek. 
Aan de hand van zijn/haar ervaring, kennis en
methodes begeleidt de loopbaancoach jou op een 
flexibele manier doorheen dit proces zodat
jij durft kiezen voor je droomjob.

Een succesvolle loopbaanbegeleiding 
omdat jij verdient om te stralen in je job!

Loopbaanbegeleiding is iets voor mij als ik

• Weer plezier en voldoening wil halen uit mijn job

• Inzicht krijgen in mijn competenties, talenten, waarden  
persoonlijkheidskenmerken, ...

• Mijn balans tussen werk en privé op punt stellen

• Wil nagaan of zelfstandigheid, een eigen zaak iets voor mij is

• Na een burn-out op een gezonde manier terug aan 
de slag kunnen

• Wil weten hoe ik mijn droomjob waar maak?

“Op een moment van opperste frustratie
in mijn professionele omgeving, bracht A-Lissome 
rust en voortschrijdend inzicht. Het inzicht dat ik 
het WEL kan, was voor mij een wonder!” 

- Sabine

“Maatwerk is wat A-Lissome levert. Ze zoeken 
mee naar de meest geschikte oplossing voor jouw 
persoonlijk probleem.” 

- Silvia 

Instructies hoe je deze bon gebruikt kan je vinden op de website www.a-lissome.be/cadeaubon

GEEF VLEUGELS
AAN JE LOOPBAAN

CADEAUBON

Een succesvolle loopbaanbegeleiding 
naar een job of werkomgeving die beter 
bij je past, of een carrièreswitch omdat je 
het verdient om te stralen in je job!

van: ...................................................................
 
aan: ...................................................................

        ..................................................................................

        ..............................................................................

        ................................................................................

(Naam en voornaam)

(Naam en voornaam)

(Gemeente)

(GSMnummer)

(E-mailadres)

Zij bepaalden ook al hun loopbaan,

samen met A-Lissome


