WIL JIJ LOOPBAANCOACH WORDEN? KOM
NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST!
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--
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Over Vista Nova
Bij Vista Nova verhogen we met elkaar het werkgeluk van de Nederlandse beroepsbevolking. Dat doen we niet alleen, maar
samen met jou als loopbaanadviseur, HR-professional of manager.
Onze opleidingen, trainingen en masterclasses zorgen ervoor dat jij sterker staat als adviseur, coach of leidinggevende. We
bieden kennis, vaardigheden en inzicht en geven jou praktische handvatten, die jij direct kunt inzetten.
Als opleidingsinstituut voor loopbaan en leiderschap leiden we zowel beginnende als ervaren loopbaanadviseurs, HRprofessionals en managers op. Onze docenten en supervisoren beheersen de methode Hoogendijk, het Koersonderzoek, tot in
de puntjes en staan klaar om hun kennis en ervaring met jou te delen.

Noloc
Vista Nova leidt op volgens de competenties en gedragscode van de Noloc. De gedragscode vind je hier. De Beroepsopleiding tot
Loopbaanadviseur van Vista Nova omvat 400 PE-punten, volgens de Noloc-normering.
Aanmelding en registratie bij Noloc
Voor beginnende loopbaancoaches is het goed om je aan te sluiten bij de Noloc, de beroepsvereniging van
loopbaanprofessionals. Via de Noloc ontvang je informatie over het vak en het werkveld en er is de mogelijkheid om aan te
sluiten bij kringen waarin je met vakgenoten kunt sparren over het vak.
Met je aanmelding krijg je gratis toegang tot diverse diensten van Noloc. Bekijk hier de voordelen. Verder ontvang je (flinke)
korting op diverse producten, zoals het Loopbaancongres, opleiding of certificering.

St!R
Vista Nova leidt op volgens de coachcompetenties en gedragscode van de St!R. De Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur,
waarin individuele coachtechnieken een belangrijke plaats innemen, heeft het St!R predikaat Erkend Coachopleiding gekregen
Dit betekent dat alle studenten die vanaf 2011 de opleiding volgen, zich bij diplomering kunnen laten registreren als Erkend
Coach bij St!R.
Bekijk hier de voorwaarden voor de erkenning als Erkend Coach.
De registratie als Erkend Coach is geldig voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar moet u zich opnieuw registreren. Meer informatie
is te vinden op de website van St!R.
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Tijdens onze informatiebijeenkomsten maak je kennis met de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur en andere opleidingen en
diensten van Vista Nova.
De bijeenkomst vindt plaats van 16.30 – 18.30 uur en is vrij van kosten. Vooraf aanmelden voor de informatiemiddag is
noodzakelijk.
Locatie: Stadsvilla Vista Nova – Stadsring 105 – 3811 HP Amersfoort
Heb je nog vragen? Neem telefonisch of per mail contact met ons op en we beantwoorden jouw vragen met veel plezier:033 30
38 777 of welkom@vistanova.nl.
We hopen je binnekort te mogen ontmoeten.
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Voor iedereen die overweegt de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur bij Vista Nova te gaan volgen.

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met zowel Vista Nova als de opleidingen. Je kunt hierna een gedegen afweging maken
of onze opleidingen iets voor jou zijn.
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De informatiebijeenkomst vindt plaats van 16.30 – 18.30 uur.
We zijn zowel met het OV als de auto goed bereikbaar.
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Inschrijfformulier wil jij loopbaancoach worden? kom naar
de informatiebijeenkomst!
Gegevens deelnemer
Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsels

Achternaam

Geboortedatum

M/V

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

Vooropleiding
E-mailadres
Zakelijke gegevens
Adres
Postcode

Plaats

Postcode
Organisatie
Afdeling

Functie
Gegevens facturatie

Ordernummer
Organisatie

Afdeling

Contactpersoon
M/V

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Opmerking

Handtekening

Mail het ingevulde
inschrijfformulier naar
welkom@vistanova.nl. Met het
insturen ga je akkoord met de
Algemene Voorwaarden.

