
hr -spec ia l i s t en
vitacon luteijn



u U kiest!

u Administratieve en specia-
listische handelingen rondom 
recruitment uitbesteden

u Bij krapte op de arbeids-
markt kan ons grote netwerk 
van doorslaggevend belang 
zijn

u Alles perfect voorbereid. 
U ontmoet uitsluitend ge-
schikte kandidaten

u Duidelijkheid vooraf over 
de te plegen investering

u Tot 5,5 jaar personeel 
flexibel inzetten, zonder 
werkgeversrisico’s

u Digitaal systeem, inzichte-
lijk voor alle betrokkenen

Succesvolle organisaties investeren in kennis en vaardigheden. Zij zorgen ervoor dat mensen en teams continu geïnspi-
reerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Goed nieuws: een leven lang leren ligt nu meer dan ooit binnen uw bereik.   

Het aanbod in traingen en cursussen in Nederland is overweldigend. Welke opleider is het meest geschikt? En hoe zorgt 
u voor een werkbare balans tussen reizen, trainingsuren en effectiviteit op de werkvloer? Kennis en vaardigheden bijspij-
keren op de traditionele manier heeft zeker z’n waarde, maar werkt niet altijd even efficiënt. Wij zijn enthousiast over 
Good Habitz. Het werkt on demand, net als bijvoorbeeld Netflix. Uw medewerker logt in, kiest een training uit het over-
zicht en gaat aan de slag met steeds een andere, relatief kortdurende, module. Wij helpen u de juiste keuzes te maken 
en zorgen waar nodig voor begeleiding, zodat uw mensen daadwerkelijk een betere versie van zichzelf kunnen worden.

Waarom Good Habitz?
Het aanbod van Good Habitz is zeer divers. De lesstof wordt op praktische en aantrekkelijke wijze gebracht. Uw me-
dewerker kan bijvoorbeeld binnen een paar uur zijn Office skills aanzienlijk verbeteren. Of zijn persoonlijke effectiviteit 
vergroten, beter leren communiceren en verkopen. Maar ook zaken als taal, veilig & gezond werken, inzet (of tijdens 
het werk afblijven) van social media, productiviteit, positieve psychologie en management zijn leerthema’s. Met 
Good Habitz bereiken uw medewerkers meer, in minder tijd. Zij trainen zichzelf op het moment dat het hen uitkomt. 
En ze worden er ook nog eens gelukkiger van, want het werkplezier neemt toe omdat zij doen waar zij goed in zijn.

Waarom investeren in kennis en kunde?
Slimme organisaties blijven een stap voor op de concurrentie. In de ultiem snel veranderende wereld van nu is het 
noodzakelijk om aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling, klant- en marktgerichtheid en vernuftige producti-
viteit. Daarnaast is het belangrijk om de aandacht van uw medewerkers vast te houden; werkgevers die dagelijks inves-
teren in de ontwikkeling van hun mensen worden aanzienlijk hoger gewaardeerd en mogen rekenen op meer loyaliteit.

Waarom via Vitacon Luteijn?
Wilt u uw medewerkers toegang geven tot Good Habitz? Dan zullen wij dit graag voor u verzorgen en het trai-
ningsaanbod resultaatgericht afstemmen op uw ondernemersvisie, missie en doelstellingen. U betaalt een vast 
bedrag per medewerker per maand en kunt terugvallen op de expertise en persoonlijke begeleiding van Vitacon 
Luteijn, zodat u voor uw mensen het meeste uit Good Habitz haalt. Onze HR adviseurs hebben verstand van 
talent- en competentiemanagement en vervullen hun rol als enthousiaste Good Habitz Coaches. 

Vraag gerust om een demonstratie. In een persoonlijk gesprek lichten wij alle mogelijkheden graag toe.

Afspraak maken?

Doetinchem | Zevenaar

T. 0316 740 115

info@vitaconluteijn.nl

www.vitaconluteijn.nl

✓ afgestemd op uw ontwikkelbehoefte✓ on demand leeraanbod ✓ coaching en begeleiding

Subsidie mogelijk?
De ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid biedt moge-
lijkheden voor organisaties die besluiten te investeren in de 
ontwikkeling van medewerkers. In veel gevallen is het mogelijk 
om subsidie te ontvangen, waardoor u slechts een deel van 
de investering in het opleidingsprogramma voor eigen reke-
ning hoeft te nemen. Wij kunnen u adviseren over subsidie-
mogelijkheden, een aanvraagtraject opstarten en de aanvraag 
verder begeleiden. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

volgt na ak-
koord tekst 
links.


