
- Graag je microfoon uitzetten (we zijn namelijk met vele)
- We nemen de presentatie op (deze kunnen we je later toesturen)
- Vragen graag stellen in de chat (zie rechtsboven)
- Tijdsduur is naar verwachting 20 a 30 minuten. 

Aan het woord: Ton Koole (https://www.linkedin.com/in/tonkoole/) 
Volg jobport op Linkedin: (https://www.linkedin.com/company/jobport)

Welkom
Het ontwikkel advies traject met jobport

https://www.linkedin.com/in/tonkoole/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjobport


 naar werk 

 naar werk 

 naar werk

Yes!
Werk waar ik 
plezier in heb!

Wij maken software die richting geeft





http://www.youtube.com/watch?v=ahI_Mvv1Yas


http://www.youtube.com/watch?v=U9-xAYFyljk




Arbeidsmarktscan

Met de Arbeidsmarktscan krijgt iedere kandidaat snel en gemakkelijk inzicht in zijn of haar huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen 

en kan zichzelf hiermee voorbereiden op de veranderende wereld. Achter de scan gaan enorme hoeveelheden data over de 

arbeidsmarkt schuil, gecombineerd met twintig jaar intensief arbeidsmarktonderzoek.

De arbeidsmarktscan van Jobport is vanuit de samenwerking met Intelligence Group meerdere jaren succesvol in gebruik. De data, 

algoritmes en berekeningstechnieken zijn onder wetenschappelijk criteria gevalideerd door Anderson MacGyver, de SEOR van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam en door RiskQuest/Probability. 

Aangegeven door het ministerie is dat maandag 10 augustus de wetenschappelijke criteria wordt aangepast. 

●  Als digitale partner zijn we ISO 27001 & 9001 gecertificeerd en hebben we informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. Je 

data zijn veilig bij ons.

● Mag ik Jobport ook voor andere trajecten zoals Outplacement gaan gebruiken?

Ja hoor dat mag. We helpen je graag op weg om Jobport daar op de juiste wijze voor te gebruiken. Kom gerust naar een van 

onze roadshows of neem contact op met ons

Wat kan je nog meer bieden?

● Met Jobport heb je naast bovenstaande ook toegang tot andere (gratis) specifieke loopbaan- en ontwikkelings instrumenten die 

je de kandidaat nog kan bieden. Bijvoorbeeld om de interesse of drijfveren van de kandidaat nog scherper in beeld te krijgen of 

om vacatures en werkgevers te zoeken.



https://www.jobport.nl/treasure-hunt-roadshow/

https://www.jobport.nl/treasure-hunt-roadshow/


Volg jobport op Linkedin: (https://www.linkedin.com/company/jobport)
support@jobport.nl
www.jobport.nl 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjobport
mailto:support@jobport.nl
http://www.jobport.nl

