Ben jij toe aan een young
professional?
Kom je niet toe aan de strategische vraagstukken van je organisatie?
Ben je dagdagelijks vooral bezig met operationele zaken?

Een young professional kan je helpen
Bij Wise up vinden wij het belangrijk young professionals kansen te
bieden om te groeien. Het opdoen van werkervaring is hiervoor een
belangrijke voorwaarde.
Biedt jij hen een kans om ervaring op te doen in je organisatie?
Zie je het voor je? Even een time-out van de dagelijkse werkdruk, heerlijk.
Een jonge medewerker ter ondersteuning van jezelf of je medewerkers,
vol energie en inspiratie waardoor je ontzorgd wordt en op een nieuwe
manier naar je strategie kunt gaan kijken. Het geeft jou de tijd om aan de
slag te gaan met jouw prioriteiten. Om zo de verbeteringen in je strategie
en beleid te bepalen en een aanzet te maken met de implementatie
ervan.
Wil jij een young professional direct laten meewerken aan het behalen
van je doelen?
Een hoogopgeleide young professional inzetten kan bijvoorbeeld als
projectmedewerker of -ondersteuner in projecten op het werkterrein van
het sociaal domein, onderwijs, duurzaamheid en energietransitie of
arbeidsmobiliteit. Ook is het mogelijk om een businesscase te laten
ontwikkelen, de young professional heeft immers een frisse blik van
buiten naar binnen. Ook kan de young professional helpen om
werkprocessen in kaart te brengen of te verbeteren. En denk hierbij ook
het inzetten van hem of haar bij marketing & communicatie-activiteiten
binnen projecten of opschaalacties bij innovatie.
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Wat wij je organisatie bieden
Een enthousiaste, ambitieuze young professional die door Wise up
zorgvuldig is geselecteerd.
Een young professional die binnen Wise up al is ingewerkt.
Een senior-consultant die de young professional coaching op afstand
biedt.
Een proefperiode van een maand om te bezien of er in de praktijk een
klik is.

Periode
Het totale young professionals traject beslaat min. 3 maanden en wordt
aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Het gaat daarbij in principe om
een aanbod van 32 uur in de week. De 5e dag staat in het teken van extra
opleiding en coaching van de Young Professional door Wise up.
Over Wise up Consultancy
Wij
helpen
(semi)overheden,
onderwijsinstellingen
en
netwerkorganisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van
arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Dit doen we door het inzetten van
ervaren project- en programmamanagers, enthousiaste onderzoekers en
bevlogen adviseurs. Hiermee brengen we complexe opdrachten en
vraagstukken van onze klanten tot een succesvol resultaat zodat zij zelf
kunnen excelleren. Hiermee bewerkstelligen we maatschappelijke impact
door de arbeidsmarkt in balans te houden en zo veel mogelijk mensen
mee te laten doen.
Bereik je doelen sneller met een Young Professional: informeer naar de
mogelijkheden
Heb je interesse? Of wil je eerst nog wat meer informatie? Neem contact
op met onze directeur Inge Willems via inge.willems@wiseup.nl of bel
haar op 0651133795. Wij verkennen graag met jou de mogelijkheden.
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