
Kandidaten en opdrachtgevers kunnen bij Green Career Consult 

terecht voor:

-  Loopbaancoaching

In één-op-één gesprekken kijken we met de kandidaat 

terug naar het loopbaanverloop. Aan de hand van een 

competentietest en specifieke loopbaanwensen kijken we 

vervolgens samen hoe de loopbaan kan worden voortgezet. 

Een gesprek duurt ongeveer 2 uur en gemiddeld gaat het om 

vier tot acht gesprekken. De gesprekken vinden meestal plaats 

op ons kantoor in Wageningen.

-  Functiegeschiktheidsbeoordeling

We voeren regelmatig functie-geschiktheidsbeoordelingen 

uit op verzoek van opdrachtgevers die in het kader van 

recruitment met één of meerdere kandidaten in de eindfase van 

het selectieproces zijn aangekomen en behoefte hebben aan 

inzichten van een betrokken buitenstaander.

Want dat willen wij graag zijn. Aan de hand van het 

vacatureprofiel en het cv van de kandidaat voeren wij een 

uitvoerig loopbaangesprek en bespreken wij een afgenomen 

competentietest. Uiteraard bespreken wij het functieprofiel en 

door de opdrachtgever  aangereikte aandachtspunten. De 

ambities worden besproken en de sterke punten en valkuilen 

die gedurende de loopbaan naar voren zijn gekomen. Soms 

ook houdt de kandidaat een presentatie of voert een andere 

opdracht uit waarbij wij bepaalde vaardigheden beoordelen. 

Uiteindelijk resulteert dit in een advies aan de kandidaat en de 

opdrachtgever over zijn of haar geschiktheid voor de functie 

die wordt overwogen.

-  Loopbaantransitie / Outplacement

(Nood)gedwongen op zoek naar ander werk? In drie tot zes 

maanden begeleiden we kandidaten bij het accepteren van het 

baanverlies, brengen we de kwaliteiten en loopbaanwensen 

in kaart en begeleiden we de kandidaat bij de sollicitatie, 

waarbij we gebruikmaken van ons netwerk. Het initiatief voor 

een loopbaantransitie of outplacementtraject kan zowel bij een 

opdrachtgever als bij de kandidaat liggen, die het traject vaak 

betaalt vanuit een verkregen ontslagvergoeding.

-  Career coaching

Een relatief kort traject waarbij we kandidaten en/of 

opdrachtgevers assisteren bij het verdere verloop van de 

loopbaan. Het traject bestaat uit een competentietest, een 

uitgebreid intakegesprek en een vervolggesprek over het 

vervolg van de loopbaan.

-  Student coaching

Speciaal voor net afgestudeerde (internationale) studenten 

van het groene hbo en van de universiteit. In twee tot drie 

bijeenkomsten van twee uur helpen wij net afgestudeerden 

verder met een competentietest, advies over de verschillende 

loopbaanmogelijkheden en een optimale voorbereiding op 

sollicitatiegesprekken.

Meer informatie?

Neem voor vragen, advies of meer informatie over 

loopbaanontwikkeling contact op via:  

info@greencareerconsult.nl of kijk op  

www.greencareerconsult.nl.

Green Career Consult is een nationaal en internationaal opererend bureau voor recruitment en loopbaan-
ontwikkeling, gespecialiseerd in Agri, Food en Groene Ruimte. We zijn een betrokken, deskundige, toegewijde 
en resultaatgerichte sparringpartner voor opdrachtgevers en kandidaten. Onze kandidaten zijn hoogopgeleide 
professionals die hun loopbaan willen ontwikkelen én succesvol willen zijn in Agri, Food en Groene Ruimte.  
Met een slagvaardig team werken wij vanuit Wageningen, “City of Life Sciences” en hebben we de afgelopen 
jaren aangetoond dat we op een professionele en succesvolle wijze kandidaten en opdrachtgevers langdurig 
aan elkaar weten te verbinden. We geven advies op maat over de verandering of voortzetting van een loop-
baan, maar we zijn er ook voor kandidaten die nadenken over een carrièreswitch.

De beste partner voor talent in de agribusiness
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