FOOD
ACADEMY
Food Academy biedt bedrijven in de levensmiddelenindustrie
dé kans om hun personeel te laten werken aan hun persoonlijk
leiderschap. Het aanbod is passend voor alle medewerkers
binnen de organisatie. Alle opleidingen worden daarnaast
volledig vergoed vanuit de Nederland Leert Door regeling
en zijn dus gratis.

100%

Gesubsidieerd

STERK IN JE WERK

STERKE TEAMLEIDER

Productiemedewerkers in de
levensmiddelenindustrie

Teamleiders in de
levensmiddelenindustrie

ONZE OPLEIDINGEN

NEXT LEVEL LEADER

NEXT LEVEL PROFESSIONAL

Managers in de
levensmiddelenindustrie

Young Professionals in de
levensmiddelenindustrie

In samenwerking met:

STERK IN JE WERK

STERKE TEAMLEIDER

Productiemedewerkers in de levensmiddelenindustrie

Teamleiders in de levensmiddelenindustrie

Het doel van het traject Sterk in je Werk,
is het bevorderen van persoonlijk
Leiderschap en stimuleren van Eigen
Regie nemen
•
•
•
•
•

Vergroten van zelfvertrouwen
Eﬀectief communiceren
Gesprek aangaan over ontwikkeling
en toekomst
Het heft in eigen handen nemen

Het doel van het traject Sterke
Teamleider is gericht op het versterken
van leiderschap en communicatie.
•
•
•
•
•
•

Kick-oﬀ | 3x training (2,5 uur)
2x individuele coaching (1 uur)

Praktische toepassing van
leiderschapsstijlen
Coachend leidinggeven
Luisteren en begrijpen
Stimuleren van vitaliteit van
medewerkers

Kick-oﬀ | 5x training (2,5 uur)
2x individuele coaching (1 uur)

NEXT LEVEL LEADER

NEXT LEVEL PROFESSIONAL

Managers in de levensmiddelenindustrie

Young Professionals in de levensmiddelenindustrie

Het doel van het traject Next Level
Leader is om senior medewerkers op
kantoor, te leren hoe je anderen kan
stimuleren en inspireren.
•
•
•
•
•

Implementatie van besluiten gaan
sneller
Goed (kunnen) communiceren
Eﬀectiever in het aanpakken van
vraagstukken

Assessment | 4x training (4 uur)
3x individuele coaching (1 uur)

Het doel van het traject Next Level
Professional is om young professionals
op kantoor, essentiële vaardigheden
aan te leren voor hun loopbaan.
•
•
•
•
•
•

Vergroot je vindingrijkheid en
creatieve vermogen
Bouwen aan en verbeteren van lange
termijn relaties
Snel het probleem kunnen deﬁniëren
en tot een oplossing komen
Assessment | 4x training (4 uur)
3x individuele coaching (1 uur)

Meer informatie over de trajecten of inschrijven?
Contact Laurens via l.vanpiggelen@sol-online.nl

