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‘NEEM ZELF DE REGIE OVER JE CARRIÈRE’

STYX CAREER CONSULT:
LOOPBAANBEGELEIDING
VOOR HOOGOPGELEIDEN
Ruud op den Kamp

‘WE ZIJN ONVERBETERLIJKE OPTIMISTEN EN DENKEN ALTIJD IN MOGELIJKHEDEN’. MAAK
KENNIS MET RUUD OP DEN KAMP, EIGENAAR VAN STYX CAREER CONSULT IN EINDHOVEN.
MET COLLEGA’S JASMIN VOGELEY, TJEU STIENEN EN JOKE LENAERTS ÉN EEN NETWERK VAN
GESPECIALISEERDE COACHES IS LOOPBAANBEGELEIDING VAN HOOGOPGELEIDEN DE
KRACHT VAN HET IN 2003 OPGERICHTE BEDRIJF. OP DEN KAMP LEGT UIT WAAROM VIJF
LOOPBAANCOMPETENTIES BELANGRIJK ZIJN VOOR WERKZOEKENDEN, MAAR OOK WAAROM HOOGOPGELEIDEN MÉT EEN BAAN ER PROFIJT VAN KUNNEN HEBBEN.
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werpers te zetten. “Niet nodig”, benadrukt Op den

bedrijven, station en het stadion van PSV. “We zijn hier
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