
Personal branding, de hefboom voor je carrière
DOELSTELLINGEN

Het doel van de opleiding is:

ontwikkelen van de nodige zichtbaarheid;
de gepaste houding & mindset;
verhogen van het bewustzijn rond de personal brand;
ontwikkelen van de nodige skills om personal branding te exploiteren ten
voordele van de professionele carrière. 

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn personal branding wil ontdekken en
exploiteren ten voordele van hun professionele carrière.

VEREISTE VOORKENNIS

Personal development opleiding: deze opleiding vereist geen specifieke
voorkennis.



PROGRAMMA

INHOUD

Welke mindset helpt je het best om je doelen te bereiken?
Ontvang actieve feedback op de eerste indruk die mensen van jou krijgen
Het belang van non-verbale communicatie en de impact ervan op het
menselijk brein
Hoe kan je het best je waarden, missie en potentieel visueel duidelijk maken?
Hoe versterk je je reputatie online en offline het beste?
Wat is personal branding precies en waarom is dat nu zo belangrijk?
Hoe vertaalt jouw lichaamstaal, attitude, persoonlijkheid, styling, stemgebruik,
oogcontact zich precies in jouw personal branding zonder dat je het zelf
beseft? 
Verhoog je bewustzijn rond het personal brand dat jij nu al hebt en verhoog
daarmee je jobmobiliteit

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building,  Koning Albert II-laan 19, 1210
Brussel

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere
deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde
leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers
naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een
presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale
syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.
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