Karriere Kursus
Kender du dine styrker og kompetencer? Vælger du den rigtige retning og de
kurser, der styrker din profil? Har du en plan for din fremtid som konsulent?
På kurset arbejder du med dine kompetencer, personprofil, cv og karriere, og
hvordan de spiller sammen, så du kan skabe den bedste vej for din karriere og
sætte dig selv i spil, som konsulent.

Kursets formål:
At give freelancekonsulenter afklaring, redskaber og indsigt til at styrke
deres profil eller skifte spor til noget helt nyt. Således at du som freelancekonsulent træffe et bevidst, ansvarsfuldt valg om egen udvikling og karriere.
Konsulenten vil forlade dagen med et billede af egne kompetencer, kompetencekrav til et fremtidige jobs samt en plan for sine mål for egen udvikling som
freelancekonsulent.
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Kursusindhold

Praktiske detaljer

Velkommen

Hvem er hvem og forventninger til dagen.

Undgå eller opnå (teori)

Hvad sker der i arbejdsmarkedet lige nu for freelancekonsulenter.
Hvordan er vi kommet hertil – undgå andres styring af de
opgaver du får.
Hvordan ser fremtiden ud – opnå egen styring af de opgaver du
får.
Gennem forskellige øvelser arbejder du med din karriere og dit cv,
hvor hændelser, kompetencer og mål kommer i spil. Hvordan traf
du hvilke valg, hvornår havde du succes?
Lær af andres og egne historier og karrierevalg.
Baggrund for profiler og adfærdstests generelt.
Sådan læser du din OPQ-profil og dine kompetencer.
Sammenligning med de andre på kurset og din normgruppe.
Arbejde i mindre grupper med jobs og kompetencekort.
Sammenligning med egen profil og et muligt job.
Kortlægning af egen profil og en mulig fremtid.
Dit cv brydes op i et Kompetencekompas til at give nye
overblik og perspektiver.

Din vej indtil nu (øvelse)

Din kompetenceprofil
(praktisk læring)
Brug af kompetencekort
(øvelse)
Fra lineært til kompas
(øvelse)
Sæt dig i spil

Hvad vil virksomhederne
have
Din udviklingsplan

Din egen plan

Hvad søger du, og hvad har du søgt før.
Hvilke parametre har du brugt, og hvordan ser det ud i forhold til
de metoder og modeller, du nu har været igennem.
Du får indsigt i virksomheders ønsker og procedurer for valg af
konsulenter.
Forstå processen, de valg der træffes og sæt dig i spil
Fra din profil > til din udvikling.
Sammenligning af dine mål og udviklingsområder med en udviklingsplan, der er genereret på baggrund af din OPQ-profil
Opsætning af personlig plan.
Konkrete mål og handlinger.
Sparring, aftaler og opfølgning.

Dato: Lørdag den 15. juni 2019
Tidspunkt: 09:00 - 16:30
Sted: ZENITCONSULT, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup
Kursuspris: 3.400 kroner ekskl. moms, inkl. OPQ-profil, kompetenceprofil samt
udviklingsplan
Vi sørger for forplejning på kurset. Der vil serveres morgenmad fra 8:30.
Tilmelding via e-mail til Sofie (ssc@zenit.dk), senest den tirsdag den 21. maj.
Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusafgift senest 1 uge efter tilmelding.
Vi fremsender faktura til dit firma efter tilmelding.

Underviser
Mikael Elkan. Cand.mag. i dansk, uddannet i Organisationspsykologi, certificeret i
flere værktøjer til afdækning af kompetencer og personlighed. Mikael er uddannet
coach og arbejder som konsulent med kompetenceafklaring, karriereplanlægning og
udvikling for virksomheder. Han har desuden en baggrund som itprojektleder igennem 10 år.

Vi ser frem til et spændende og lærerigt forløb med et hold
engagerede konsulenter!

Der tages forbehold for mindre ændringer
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