“Je kunt een ander niets leren. Je kunt hem alleen helpen zelf te ontdekken”
“we helpen jou het zelf te doen”
Talenten komen pas tot volle bloei als je ze blijft voeden. Voortdurend werken aan de ontwikkeling van
medewerkers is dan ook een voorwaarde voor blijvend succes. Onze trainingen zijn voor organisaties
die de talenten van hun medewerkers zo optimaal mogelijk willen inzetten, maar ook voor individuele
werknemers, die graag willen weten hoe zij hun competenties en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen
inzetten. De praktijkgerichte trainingen van Cvites zijn gericht op de groei van het individu, het team en
de hele organisatie.

Wat doen we?
Bijna al onze trainingen zijn een feest van herkenning voor de deelnemers; de voorbeelden van
gedragingen in werksituaties zullen je bekend voorkomen. Aan het begin van iedere training
inventariseert de trainer de leerwensen om accenten in het programma te leggen. De training is vooral
interactief van aard; je werksituatie wordt in de training betrokken en je krijgt feedback op je gedrag
tijdens de training. Uiteraard maken we waar mogelijk ook gebruik van het groepseffect in de training.
Onze trainers kunnen door opleiding en jarenlange ervaring putten uit talrijke praktijksituaties
waardoor het geleerde meteen toegepast kan worden.
Voor organisaties bieden wij de volgende trainingen:






Omgaan met veranderingen (1 dagdeel)
Leidinggeven op de werkvloer (2 dagdelen)
Teamtraining, van eiland naar wij-land ( 2 dagdelen)
Hoe voer je een verzuimgesprek (1 dagdeel)
Verkopen doe je zo (4 dagdelen)

Voor individuele werknemers/werkzoekenden bieden wij de volgende trainingen:






Opstellen ePortfolio en persoonlijk profiel (1 dagdeel)
Sollicitatiebrief en cv ( 2 dagdelen)
Gebruik van LinkedIn en andere sociale media ( 2 dagdelen)
Netwerken (dagdeel)
Vacatures zoeken en vinden (dagdeel)

Waar en wanneer?
De trainingen worden aangeboden op één van de eigen trainingslocaties van Cvites of op locatie bij de
opdrachtgever. Kijk in de agenda op onze website voor het actuele trainingsaanbod of neem contact op
voor een training op maat.

Wil je meer weten? Mail ons dan op info@cvites.nl of bel 0591-652970
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