Workshop Talentscouting
op zoek naar verborgen potentieel

Beoordeelt u een CV dan glijden uw ogen waarschijnlijk het eerst naar
de onderdelen opleiding en werkervaring. Mensen die onder deze
kopjes niet de juiste of onvoldoende informatie vermelden, belanden
al snel op de stapel ongeschikt. Maar ziet u daarmee niet belangrijke
ervaring en motivatie over het hoofd? Mist u wellicht het verborgen
potentieel waar u in de toekomst enorm van kunt profiteren als organisatie?
In deze workshop leert u wat talentscouting voor uw organisatie kan
betekenen in de zoektocht naar talent. In één intensieve dag nemen
we u mee in de wereld van talentscouting, maakt u kennis met de blik
van de scout en ontdekt u hoe u uw eigen blik daarmee kunt verrijken.
De dag staat daarmee volledig in het teken van ontdekken en actie
ondernemen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de workshop:
• de verschillen tussen recruiting en talentscouting
• de situaties waarin talentscouting ingezet kan worden
• de creatieve denktechnieken die het ontdekken van verborgen
potentieel ondersteunen
• de vertaling van talentscouting naar de eigen praktijk
Twee weken voor de workshop ontvangt u een drietal voorbereidende
opdrachten. Tijdens de workshop gaat u met de uitkomsten aan de
slag.

Resultaat

Praktische informatie
De workshop wordt
gegeven met open
inschrijving.*
Data:
17 september 2018
11 oktober 2018
1 november 2018
Tijd:
9:30 uur - 16:30 uur
Groepsgrootte:
3 - 6 deelnemers
Locatie:
My Office
Zwartewaterallee 44
8031 DX Zwolle
Kosten:
€ 595,- excl. BTW,
inclusief alle materialen,
koffie/thee en lunch

Na deze workshop kent u het verschil tussen recruiting & talentscouting en kunt u bewust schakelen tussen de blik van de recruiter en die
van de scout.

Doelgroep

HRM adviseurs, P&O’ers, relatiebeheerders, klantmanagers, leidinggevenden, intercedenten en andere professionals die verantwoordelijk
zijn voor de juiste match van mens en vacature.

Voor meer informatie of
het bespreken van de
mogelijkheden voor een
incompany workshop, kunt
u contact opnemen met
Jaap Hermsen

De
Parels
Compagnie

De Parels Compagnie
Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

De
Parels
Compagnie

06 - 53 69 13 33
info@deparelscompagnie.nl
* De workshop kan ook incompany worden gegeven

