
loopbaan
week

Ben jij zoekende 
in werk- en 
loopbaanzaken?

Meld je aan voor 
de Week van de 
Loopbaan 2020!

Kijk op: noloc.nl/wvl of maak direct een afspraak met:

Door COVID-19 verandert de wereld met de dag. Ook op de Week van de 

Loopbaan 2020 zal dat mogelijk zijn weerslag hebben. We gaan daar als beroeps-

groep verantwoord mee om met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

*

In heel Nederland zetten loopbaanprofessionals en jobcoaches nu  

spreekwoordelijk* hun deuren voor je open tijdens de landelijke 

Week van de Loopbaan van 14 t/m 19 september 2020. Maak vrijblijvend 

kennis, persoonlijk of online, met een Noloc loopbaanexpert bij jou in de 

buurt en krijg persoonlijk of online advies over jouw loopbaanvraagstuk. 

Anders dan anders!

Styx Career Consult

040-2466002

info@styxcareerconsult.nl



Ben je werkzoekend? Wil je meer plezier en energie uit je werk halen? Sta je 

stil in jouw ontwikkeling? Ben je toe aan een volgende stap in jouw loopbaan 

en je weet niet welke richting? Wil je weten waar jouw kwaliteiten liggen?  

Er kunnen talloze redenen zijn waarom het zinnig is advies te vragen bij je 

loopbaanontwikkeling. Het geeft energie als je weet waar je focus ligt. Als je 

bedenkt dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur van je leven werkt, dan besef je 

nog meer hoe belangrijk het is om werk te doen dat bij je past en waar je  

gelukkig van wordt. Een loopbaanprofessional helpt je je doel scherp te  

krijgen en een ontwikkelplan op te stellen, zodat je in beweging blijft.

Leven Lang Ontwikkelen

“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis 

van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de  

samenleving, eigen gezondheid en geluk”. Ook als je het prima naar je zin 

hebt, kun je nadenken over je toekomst. Pak je eigen regie. Door jezelf  

voortdurend te ontwikkelen blijf je bij en groei je mee met de veranderende 

arbeidsmarkt. Hoe doe je dat dan: blijvend ontwikkelen? Moet je daarvoor 

de schoolbanken in of kan dat ook in de praktijk? Betekent het een carrière- 

switch of eens snuffelen in een andere branche? Of is een werkervaringsplek 

voor jou dé oplossing? Veel vragen waar je met een loopbaanprofessional 

over kunt sparren.

Werkzoekend of 
beweging willen in 
je werk

Meld je aan voor de Week van de Loopbaan

Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken en heb je behoefte om eens 

van gedachten te wisselen met een vakkundige loopbaancoach bij jou in 

de buurt? Meld je snel aan voor een vrijblijvende persoonlijke of online 

kennismaking tijdens de Week van de Loopbaan. 

Kijk op noloc.nl/wvl voor een loopbaanprofessional bij jou in de buurt. 
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