ZET JE LOOPBAAN IN BEWEGING!

MET
ELKAAR
KOM JE
VERDER
NETWERK VOOR WERK, DAT WERKT!

Goed nieuws.
Jouw werkgever is aangesloten
bij ACE. Een regionaal
netwerk voor werkgevers,
dienstverleners en medewerkers
uit allerlei sectoren. ACE staat
voor arbeidsmobiliteitscentrum.
Het doel is om mensen te laten
werken in werk dat past.
Nu en in de toekomst.
Het is heel simpel:
met elkaar kom je verder.
En zo werkt het echt.
Via het ACE netwerk kun je
jezelf ontwikkelen en in
contact komen met andere
werkgevers. Zo zijn al meer
dan 600 medewerkers aan een
andere baan geholpen!

ZET JE LOOPBAAN IN
BEWEGING!
De wereld verandert en de wereld
om jouw baan verandert. Daarom
moet je jezelf blijven prikkelen en
ontwikkelen. Ga je elke dag met
plezier naar je werk? Krijg je energie
van je werk en ben je productief?
Je kunt je ontwikkelen in je huidige
baan of een volgende stap nemen
in je loopbaan. Ook kunnen er
omstandigheden zijn die ervoor
zorgen dat je uit moet kijken naar
een andere baan. Neem de regie
over jouw loopbaan en zet je
loopbaan in beweging!

in het Loopbaanportaal op ACEwerkt.nl kun je
aan de slag met jouw loopbaan en werken aan
je persoonlijke ontwikkeling. En ontdekken
waar je echt goed in bent. Ook kun je vacatures
bekijken die passen bij jouw talenten en
een profiel aanmaken waarmee werkgevers
jou kunnen vinden. Daarnaast vind je er een
loopbaanwinkel met trainingen, opleidingen,
begeleiding, etc.

ACE WERKT VOOR JOU
• Via ACEwerkt.nl heb je toegang tot het
digitale loopbaanportaal, wat jou verder helpt.
• Jouw collega’s van HR/personeelszaken
kunnen je voorstellen aan andere werkgevers,
tijdens een ACE bijeenkomst.
• Je kunt bij andere aangesloten werkgevers
werkervaring opdoen, gedetacheerd worden
of een re-integratietraject volgen.
• Je kunt laagdrempelig de overstap maken
naar ander werk, tijdelijk of permanent.
• Tijdens het MatchCafé kun je werkgevers
ontmoeten die op zoek zijn naar talenten
zoals jij.
• Via je werkgever kun je een persoonlijk
begeleidingstraject krijgen met het ACE
Transfercentrum. Jij hebt de regie!

ACE TRANSFERCENTRUM:
PERSOONLIJKE
LOOPBAANBEGELEIDING
Met het ACE Transfercentrum kun je
zelf bepalen wat jou verder kan helpen.
Via een uniek begeleidingstraject op
maat, word je begeleid naar werk dat
past. Bij je huidige werkgever of bij
een andere werkgever.
Is er via jouw werkgever een ontwikkel- of
opleidingsbudget, dan kun je samen besluiten
dit in te zetten voor een loopbaantraject. Of kom
je in aanmerking voor een outplacementtraject?
Dan kun je kiezen voor begeleiding naar (ander)
werk, waar jij (ook op lange termijn) blij van wordt.
Zo helpt het ACE Transfercentrum om jouw
loopbaan in beweging te zetten.
Jouw toekomst? Jij kiest! Na een oriëntatiegesprek kies je zelf het bureau en de begeleider
waarmee je een persoonlijke klik hebt. Vervolgens
maken jullie samen een plan om je doel te bereiken.
Welke talenten en ervaring neem je al mee? Welke
opleiding en werkervaring heb je nog nodig?
Dankzij het uitgebreide aanbod van opleidings- en
begeleidingsproducten kun je het traject helemaal
afstemmen op jouw situatie. En ben je snel
weer aan het werk. Op ACEwerkt.nl vind je alle
informatie over het ACE Transfercentrum en het
digitale loopbaanportaal.

VRAGEN?
ACE is als landelijk netwerk actief in
diverse regio’s. Voor vragen of meer
informatie over ACE kun je terecht
bij je collega’s van HR/personeelszaken.
Of kijk op www.ACEwerkt.nl.

NETWERK VOOR WERK, DAT WERKT!
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