Coaching on the Job
Aanbod en aanmeldformulier

COACHING ON THE JOB

DIT KRIJG JE
Een coach met veel kennis en ervaring in jouw werkgebied
Tips en handvatten die je helpen te ontwikkelen in het omgaan met moeilijk gedrag
Een coach die volledig ter beschikbaar staat van jou en/of jouw team
Vier uur coaching voor jou persoonlijk of jouw team
Coaching op je werkplek, in de situatie en in de context

DIT LEVERT HET JE OP
Tips en handvatten van de coach over wat je op welk moment en in welke
context kan doen.
Tijdsbesparing, de coach komt naar je toe
Praktische tips, tools en feedback die je gelijk in de praktijk kunt toepassen
Een welkome eyeopener, met iemand van buitenaf die anders naar de situatie
kijkt dan jij
Bewust leren en ontwikkelen terwijl je aan het werk bent

JA! Dit wil ik
Klinkt dit als een mooi aanbod dat jou en/of jouw team zal helpen?
Je kan je via dit formulier gelijk aanmelden. Vul het in en mail het naar info@trifier.nl We
nemen na ontvangst contact met je op om een datum/tijd in te plannen. Door het formulier
naar ons op te sturen, boek je jouw coach en ga je akkoord met de prijs*.
De investering is € 675,- (excl. btw en excl. kilometervergoeding)

PERSOONS- & WERKGEVERSGEGEVENS
Jouw voor- en achternaam
Werkgever
Functie
Adres, postcode + plaats
Telefoonnummer (+ mobiel)
E-mailadres
Factuurgegevens*

:
:
:
:
:
:
Naam contactpersoon:
E-mailadres:
Kostenplaats:

WAT IS DE SITUATIE WAARMEE WE JE KUNNEN
HELPEN? Beschrijf het hier kort:

* Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en dat jouw gegevens worden
opgenomen in ons bestand. Wij gebruiken ze om onze diensten goed te kunnen uitvoeren en om u hierover verder
op de hoogte te houden. Wil je hier meer over weten? Hier vind je de algemene voorwaarden en het privacy
statement van Trifier B.V.

