geen dag zonder een goed

CV

Lifebrander legt zich toe op personal branding. Zij helpt mensen bij het opbouwen
van professionele personal brands en zij helpt inkopers door instrumenten toe
te passen die het werk versimpelen en de resultaten verbeteren. Passend bij de
trends in de economie en de markt is Lifebrander vooral online actief.

Het nut van personal branding
voor organisaties
Personal branding is het in de
arbeidsmarkt zetten van een persoon
door het benadrukken van de unieke,
persoonlijke en onderscheidende
eigenschappen. Het belang je te
onderscheiden neemt toe in tijden van
krappe arbeidsmarkten waardoor je
met je opleiding en ervaring alléén niet
meer opvalt. Voor zowel werknemers
als inkopers van personeel, werving- en
selectiebureaus en detacheerders is
dit een manier om sneller, efficiënter en
doeltreffender tot de juiste ‘ match’ te
komen. Ook op de lange termijn. Immers,
een goede match vergt meer dan alleen
opleiding en ervaring. Juist persoonlijke,
unieke eigenschappen van iemand
kunnen er voor zorgen dat beide partijen
blij zijn elkaar gevonden te hebben.
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Het belang van personal
branding neemt toe

Het belang van personal branding in de
arbeidsmarkt neemt toe:
• De markt is groter geworden. Niet alleen
vanwege de hogere werkeloosheid,
de markt is ook daadwerkelijk groter
geworden. Er is concurrentie uit de hele
wereld. Opkomende economieën, zoals
India en China, worden steeds serieuzer.
Voor de ‘brands’ is het noodzakelijk om
zich te onderscheiden in deze steeds
minder overzichtelijke markt. Voor
inkopers is branding een manier om
efficiënter en doeltreffender te werken.
• De afzetmarkten verschuiven, de afzet
verandert, en daarmee ook de eisen aan
de werknemers. Culturele intelligentie
wordt steeds belangrijker. Opleiding
en ervaring zijn lang niet altijd meer
doorslaggevend. Gedrag, waarden,
normen, opvoeding, flexibiliteit, instelling:
allemaal factoren die een geslaagde match
kunnen maken.
• Het verloop binnen detacheringbureaus
is vaak hoog. Hoe minder binding
professionals hebben met een
detacheerder hoe lastiger het is als
organisatie om een consistent en
bestendig ‘brand’ te creëren. Professionals
met een duidelijk personal brand verhoogt
de samenhang tussen het ‘corporate
brand’ en hetgeen de werknemers
uitstralen. Personal branding kan net dat
kleine concurrentievoordeel bieden dat u
als organisatie nodig heeft.

Slimme tools voor snelle en
doeltreffende selectie

Lifebrander legt zich toe op personal branding
en doet dit met name online met een gratis
en toegankelijke website. Daarnaast heeft
Lifebrander enkele tools voor detacheerders
en werving- en selectiebureaus
• Met de gratis online tool www.lifebrander.nl
en online advies kunnen mensen snel een
personal brand creëren. Dit personal brand
wordt vormgegeven in een professioneel
CV, dat inkopers snel en eenvoudig kunnen
vinden.
• Met de white label tool maakt Lifebrander
op maat gemaakte sjablonen voor
klanten van detacheerders en wervingen selectiebureaus. De tool wordt op de
website van het bureau geplaatst in de
gewenste huisstijl. Met deze tool besparen
bureaus enerzijds veel tijd en anderzijds
neemt hierdoor de kwaliteit van de CV’s
toe.

•

Met E-coaching biedt Lifebrander een
aantal E-modules die afhankelijk van
het kennisniveau van een medewerker
of kandidaat kunnen worden ingezet.
Aan het einde van dit coachingstraject
heeft een medewerker een uniek en
onderscheidend CV. Dit kan u als
onderneming veel tijd en energie
besparen en hierdoor wordt het
onderscheidende vermogen van uw
onderneming verder vergroot.

•

Met Incompany workshops, presentaties
en lezingen helpt Lifebrander bij het
analyseren of de juiste persoon op de
juiste plek zit, of alle talenten van de
medewerkers volledig benut worden.
Ook verzorgt Lifebrander trainingen
waarbij medewerkers het nut en de
noodzaak en de werkwijze van personal
branding wordt geleerd.

•

Met een aanvulling op outsourcing
trajecten helpt Lifebrander medewerkers
die het bedrijf verlaten sneller een
baan te vinden met een professioneel,
onderscheidend en online eenvoudig
te delen curriculum vitae. Vooral als
medewerkers een lang dienstverband
hebben gehad vinden zij het namelijk
vaak lastig om weer een cv te maken.

• Met het CV upgrading pakket voor
ondernemingen biedt Lifebrander hulp
bij het professionaliseren van CV’s. Dit
pakket wordt op maat gemaakt en bestaat
uit individuele of groepssessies met
medewerkers.
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Netwerk en kennis

Naast bovenstaande dienstverlening heeft
Lifebrander een groot aantal personal branding
en HR professionals in haar netwerk. Wilt u
bijvoorbeeld (grotere) groepen medewerkers
meer vertellen over personal branding? Wilt u
personeel begeleiden bij het ontdekken van
unieke talenten en de zelfkennis verhogen?
Dan kunnen wij hiervoor de juiste professional
inzetten!

Interesse?

Wilt u meer informatie of wilt u graag verder
praten over de mogelijkheden? Neem dan
contact met ons op.

Dennis Rijkers		
dennis@lifebrander.nl
06 2897 5904		

Léon Keemer
leon@lifebrander.nl
06 4234 5864

Lifebrander BV
Amersfoort
http://lifebrander.nl
info@lifebrander.nl

geen dag zonder een goed

CV

