Persbericht
Nijkerk, dinsdag 23 augustus 2015
Zaterdag 26 september kan heel werkend en werkzoekend Nederland kennis maken met
de Noloc erkend loopbaanprofessional op de Dag van de Loopbaan. Iedereen die te
maken heeft met loopbaan gerelateerde problemen kan gedurende deze dag op een
laagdrempelige wijze kennis maken met de diensten en expertise van een Noloc erkend
loopbaanadviseur.
De Dag van de Loopbaan is een initiatief van Noloc, een landelijke vereniging voor
loopbaanprofessionals. Bijna 200 Noloc erkende (register) loopbaanprofessionals uit heel Nederland
zetten op zaterdag 26 september hun deuren open. Iedereen met vragen of problemen over zijn of
haar loopbaan kan op deze dag advies vragen of een workshop volgen bij een Noloc erkend
loopbaanprofessional.
Of je nou van baan wilt veranderen, een nieuwe carrière wilt uitstippelen of keuze moet maken
over studie of loopbaan. Wil je inzicht in de arbeidsmarkt, leren netwerken, een betere balans
tussen werk en privé of tijdelijk arbeidsongeschikt? Omgaan met lastige werksituaties, zinvolle
invulling na de loopbaan?
Een Noloc erkend loopbaanprofessional helpt en begeleidt naar een oplossing van al deze vragen.
Geïnteresseerden kunnen zich voor slechts € 15,00 aanmelden voor een individueel gesprek (45
minuten) of een workshop (2 uur) via www.dagvandeloopbaan.nl.
De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies,
(www.noloc.nl/media/Gedragscode.pdf) en zijn vermeld in het beroepsregister.
Over Noloc
Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanadviseurs en heeft goed loopbaanadvies tot doel.
Noloc heeft ongeveer 2500 leden. De leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies,
outplacement, beroepskeuzeadvies, re-integratie en carrièrecoaching. Noloc is de
beroepsvereniging die voor erkenning en afbakening van het vak loopbaanadvies zorg draagt. De
leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies
(www.noloc.nl/media/Gedragscode.pdf) en zijn vermeld in het beroepsregister. Zie www.noloc.nl
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