Eén van de beste online assessment tools.
Dé persoonlijkheidstest die persoonlijke én
beroepsmatige eigenschappen en kwaliteiten
combineert in één test. Uniek!
 Leven en werk in één profiel
 Hoe ik de wereld zie en hoe de wereld mij ziet en hoe dat helpt de
juiste keuzes te maken
 Het enige assessment dat een toepasbare relatie legt tussen
behoeften, geluk en stress in werk en leven

(Kennismakings) aanbod *
Birkman is nieuw in onze
organisatie
Birkman is bekend, maar
uit zicht geraakt
Trouwe klanten

1e profiel gratis **
2e profiel 50 % off
50 % op de eerste twee
profielen
50 % op een nieuw
profiel – of
1 gratis opfris
coachgesprek
bestaand profiel

* geldig tot en met 31 mei 2017
** o.b.v. uitgebreid persoonlijkheidsprofiel + terugkoppelgesprek van 2,5 uur en uitgebreid
rapport. Prijs normaal € 795,- ex BTW

We reach further into personality. We believe in memorable, positive feedback.

In 2017 zijn de rapportages vernieuwd en aangepast
aan de wensen van de gebruikers.
Het Birkman Signature Report.
 Nieuwe, frisse lay-out. Compact, eenvoudig en snel toepasbaar
 Verbeteren van zelfbewustzijn en het beter begrijpen van mensen met ander gedrag
dan jij zelf voor betere relaties, loopbaan en leven
 Het herkennen en ontwikkelen van potentieel (individueel, team, organisatie)
 Begrip van en inzicht in gedragspatronen, behoeften en stress
 Een helder beeld van drijfveren en de daaraan gekoppelde loopbaanperspectieven
 Verdiepende rapporten beschikbaar zonder extra kosten

Wij geven 25 gratis Signature Reports cadeau dus wees
er snel bij!




Heb je in het verleden een Birkman assessment bij
of bij
gedaan?
Ben je geïnteresseerd in een hernieuwde kennismaking en wil je jouw inzichten weer
eens opfrissen op basis van jouw bestaande Birkmanprofiel?
Neem dan snel contact met ons op info@raafenkoekoek.nl want wij geven 25
kandidaten de kans om hun inzicht op te frissen aan de hand van het nieuwe Birkman
Signature Report (deze is gebaseerd op jouw bestaande Birkmanprofiel in onze
database)

En dat is nog niet alles …want mochten de opgefriste inzichten aanleiding zijn tot
een coachtraject bij één van onze coaches dan krijg je het eerste coachgesprek van ons
cadeau.

We reach further into personality. We believe in memorable, positive feedback.

