Trainingen rondom
inzicht in skills

Verdiepende trainingen skillsgericht werken

Voor alle doelgroepen

Trainingen
Skills staan steeds centraler op de
arbeidsmarkt. Wat merk jij daar als
professional van in je dagelijks werk?
De komende jaren zal je er zeker mee te
maken krijgen. House of Skills biedt een aantal
trainingen rondom skillsgericht werken aan:
•
•
•

Trainingen rondom inzicht in skills voor alle
doelgroepen.
Verdiepende trainingen voor
loopbaanprofessionals.
Verdiepende trainingen voor werkgevers.

Inspiratiesessie
Tijdens de inspiratiesessie inspireren
we je om zelf aan de slag te gaan
met skillsgericht werken. Met tips en
voorbeelden uit onze praktijk! Deze
bijeenkomst is voor iedereen die
benieuwd is naar skillsgericht werken.
E-learning Introductie skills
gedachtegoed
Wil je weten wat skillsgericht werken
is en wat het voor jou kan betekenen?
De e-learning is geschikt voor
iedereen die zich wil oriënteren
op het gebied van skillsdenken, de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
in het onderwijs.
Introductietraining
Voor professionals die werkenden
of werkzoekenden begeleiden. Wil
je als organisatie aan de slag met
skillsgericht werken, dan helpt de
introductietraining om eerste stappen
daarin te zetten.

Voor loopbaanprofessionals
Skillsgericht begeleiden voor
loopbaanprofessionals
Ben je als klantmanager,
loopbaancoach of HR-professional
benieuwd naar hoe je het skills
gedachtegoed kunt inzetten om
kandidaten of medewerkers verder
te begeleiden? Dan is deze training
geschikt.
Skillsgericht begeleiden met
skillsinstrumenten, voor
loopbaanprofessionals
Bij het skillsgericht begeleiden van
kandidaten of medewerkers kun je
gebruik maken van verschillende skills
instrumenten, zoals De Paskamer. In
deze training bekijken we wanneer
welk instrument het meest passend
is om in te zetten. Daarnaast oefen je
met het bespreken van de uitkomsten
van ons skills instrument De Paskamer.

Aanmelden kan via

Voor werkgevers
Commitment voor skillsgericht
werken werkgevers
Je leert hoe je je organisatie
voorbereidt op de overgang naar
skillsgericht werken, hoe je kunt
omgaan met weerstand en wat
manieren zijn om het commitment te
vergroten.
Skillsgericht werven
Dit is een werksessie voor werkgevers
en HR-professionals die zich
bezighouden met werving. Leer een
skillsgerichte vacaturetekst maken en
aan de hand van deze vacaturetekst
selectiegesprekken voeren op basis
van skills.
Training De Paskamer voor
werkgevers
Dit is een werksessie voor werkgevers
die aan de slag willen met tooling om
skillsgericht HR-beleid in praktijk toe
te passen.

www.houseofskillsregioamsterdam.nl/aanmelden-leer-en-verandertraject
De precieze invulling bespreken we tijdens een voorgesprek, waarin we o.a.
de doelgroep, behoefte en leerdoelen vaststellen.

