Carriëremanagement;
jouw kracht maakt de wereld beter
Wat is nu de beste stap in je carrière?
Wat is mijn kracht en zit de markt hier eigenlijk wel op te wachten en zo ja waar liggen dan de beste
kansen voor mij? Wil ik dit eigenlijk wel of moet ik het over een andere boeg gooien? Wat moet ik
doen om te komen waar ik wil? Belangrijke vragen waar je gelukkig niet elke dag mee bezig bent. Er
kunnen wel periodes zijn dat deze vragen zich vaker opdringen, wat een belangrijk signaal is dat je
toe bent aan verandering. Het kan zijn en dat is niet vreemd, dat jouw zicht op de ideale stap
belemmerd wordt door gebrek aan kennis van de actuele marktontwikkelingen en inzicht in jouw
actuele competenties en werkelijke ambities. Di-Mens steunt je graag in het helder krijgen van jouw
positie in de markt en het bepalen van de richting die jij op wilt. Welke actie kun je nemen om tot de
beste stap in je carrière te komen?

Aanpak
Gedurende 3 face2face gesprekken van ca. 90 minuten met onze coach zullen de volgende
onderwerpen passeren:
•
•
•
•
•
•

Wat heb ik tot nu toe gedaan en waar sta ik in de markt;
Waar zit mijn kracht en mijn zwakte;
Wat wil ik;
Wat zijn de actuele belemmeringen;
Wat zijn de actuele kansen;
Plan van aanpak.

Coach Mark van Gaal
Meer dan 30 jaar ben ik nu actief binnen het vakgebied Procurement. Eerst 15 jaar als
procurementprofessional binnen de handel&retail en vervolgens 15 jaar als recruiter en uiteindelijk als
managing partner bij het grootste procurement bemiddelingsbureau in de Benelux. In deze periode
heb ik 1000-den procurement professionals gesproken en samen gewerkt met 100-den
procurementorganisaties. In 2017 heb ik mijn opleiding tot coach succesvol afgerond en in 2018 ben
ik gestart met Di-Mens. Di-Mens richt zich op de ontwikkeling van strategisch procurement. Hiertoe
verrichten wij veel onderzoek en publiceren over de actuele ontwikkelingen binnen Procurement en
waar procurementorganisaties concreet staan in deze ontwikkeling. Wij Adviseren organisaties,
Bemiddelen professionals en Coachen professionals. Hierbij hebben wij de overtuiging dat mensen
het verschil maken en dat dit het beste werkt wanneer mensen hun intrinsieke kracht kennen en van
daaruit durven te handelen.

www.di-mens.nl

