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HALLO!
WIJ ZIJN FOURSTAR

SAMEN OP WEG NAAR EEN
NIEUWE TOEKOMST
Het is best spannend om op weg te gaan
naar een nieuwe toekomst.
Hoe pak je dit aan?
Hierin staat onze consulent je bij, gaat met je
mee op gesprek of zorgt dat je sterk genoeg
bent om dit zelfstandig te doen.
Altijd is er sprake van een traject op maat,
met wederzijdse afspraken en doelen. Samen ontdekken wij jouw talent.

JOUW TRAJECT
De re-integratiebegeleider van Defensie heeft
met je gesproken over een 2e spoor traject.
FourstaR is hiervoor de uitvoerende partij. Wij
leren je graag kennen want dit is belangrijk
voor het verdere traject en resultaat.
Oriëntatiegesprek
Tijdens een “face-to-face” gesprek maken
we kennis, leg jij uit wat je van ons verwacht
en wij wat we te bieden hebben zodat we je
optimaal van dienst kunnen zijn. Je kunt dit
gesprek vrijblijvend aanvragen
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WAT KAN JE VERWACHTEN?

•

Een gedreven en deskundige consulent,
die je met raad en daad bijstaat.

•

Trainingen op maat waar deze nodig zijn,
denk aan talent- en karakterontwikkeling.

•

Social media training.

•

Actieve jobhunting gericht op jouw talent
en mogelijkheden.

TRAJECT ONDERDELEN
1. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
2. Ben ik er klaar voor? Zit ik lekker in mijn
vel?
3. Sollicitatie vaardigheden: CV, beroeps- en
LinkedIn profiel opstellen.
4. Arbeidsbemiddeling tussen jou en jouw
toekomstige werkgever.
5. De juiste match via ons netwerk en uniek
online vacaturesysteem.
6. Probeer eens een snuffelstage of werkervaringsplaats.
7. Plaatsing en nazorg; voor een maximaal
succes.

HALLO!
WIJ ZIJN FOURSTAR
FourstaR is landelijk specialist op het gebied van re-integratie, loopbaanadvies en
outplacement. Wij geloven dat er voor iedereen een (werk)plek is te vinden. Elk van
ons heeft immers talent en wij zullen samen
ontdekken waarvoor!
Wij hebben ook specialisten in dienst die
zich graag voor u inzetten op het gebied
van duurzame inzetbaarheid.

MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT MET ONS OP

Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen

088 – 030 5600

info@fourstar.nl

