
Duurzame tewerkstelling is belangrijker dan ooit
In een arbeidswereld die constant in beweging is, moeten bedrijven en hun medewerkers zich 
steeds flexibeler opstellen. Duurzame tewerkstelling en levenslang leren zijn belangrijker dan ooit.

Door de talenten en werkpunten van werknemers van een bedrijf in kaart te brengen, geven we hun 
alle middelen in handen om veerkrachtig om te gaan met de veranderingen in hun werkomgeving. 
Maar ook om meer zin te vinden in hun functie en dit in een vertrouwelijk kader dat ruimte laat voor 
groei. Allemaal essentiële elementen om iedere werknemer gemotiveerd, gelukkig, productief en 
veerkrachtig te houden!

Ontdek JobFit en ervaar het zelf!

Stimuleer de sterke punten en 
vergroot het potentieel van 
jouw medewerkers dankzij JobFit

Draag bij aan het succes van jouw bedrijf met de interactieve workshops van JobFit. 
JobFit maakt het mogelijk om:

• elke werknemer zich goed te laten voelen in zijn of haar job.

• elke deelnemer bewust te maken van zijn of haar sterke punten.

• de belangen en ambities van elk individu in kaart te brengen.

• elke werknemer zijn of haar persoonlijke ontwikkelingspotentieel te laten ontdekken.

Ontdek alle voordelen van JobFit voor jouw bedrijf en jouw werknemers 
op www.cevora.be/jobfit



 Om meer te weten te komen over JobFit-workshops in jouw regio, bezoek  
www.cevora.be/jobfit of neem contact op met één van onze Customer Success 
Managers via: www.cevora.be/afspraak

Prijskaartje
JobFit is gratis voor alle werknemers die onder het paritair comité 200 vallen.

Inhoud van het programma JobFit:
• 2 collectieve workshops van 4 uur (fysiek), verspreid over 3 weken
• Bepalen van het competentiekader, diepgaande zelfanalyse, opstellen van een persoonlijk com-

petentieprofiel en een ontwikkelingsplan in het kader van duurzame inzetbaarheid

Wil je nog een stapje verder gaan? U kunt ook genieten van:

• 1 individueel gesprek (online) met één van onze opleidingsadviseurs
• 3 extra uren individuele coaching (fysiek of online) om vaardigheden te versterken en te werken 

aan persoonlijke ontwikkeling

Het programma
Op basis van twee interactieve workshops van vier uur, verspreid 
over twee halve dagen, ontdekt iedere medewerker zijn eigen talenten 
en werkpunten. Vervolgens krijgen alle deelnemers de middelen in handen 
die ze nodig hebben om veerkrachtig en vastberaden om te gaan met de uitdagin-
gen in hun job, met andere interne loopbaankansen en eventuele veranderingen in hun persoonlijke 
werkomgeving. 

Het programma kan ook uitgebreid worden met een gesprek met één van onze opleidingsadviseurs 
en drie uur extra individuele coaching (fysiek of online) om hun vaardigheden te verbeteren en aan 
hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo blijft het hele team gemotiveerd, gelukkig en productief!
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