Specialisatietrainingen
“Het succes van uw onderneming is voor een groot deel afhankelijk van de
kwaliteiten van uw medewerkers”.
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Waar de ene medewerker een onmisbare duizendpoot is, wil de andere medewerker
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specifieke kennis en vaardigheden centraal staan. Onze trainers zijn gespecialiseerd in
leiderschapskwaliteiten die het verschil maken tussen een vakbekwame manager en een

een bepaald onderwerp en kunnen zich uitstekend verplaatsen in de taal van uw
inspirerende True Leader.

medewerkers.

Een training van PIM sluit dan ook naadloos aan bij uw praktijk. Ons uitgangspunt tijdens trainingen:
resultaat voor zowel de organisatie als de individuele medewerker. Bovendien zijn onze trainingen naast
leerzaam ook Ieuk. Onze trainers staan voor goed gastheerschap met een focus op persoonlijke
aandacht voor iedere deelnemer.
Om u een idee te geven van mogelijke specialisatietrainingen, kunt u bijvoorbeeld denken aan
trainingen zoals:
•
Loyalere klanten en gedreven medewerkers.
•
Klantgerichtheid.
•
Effectief communiceren.
•
Geweldloos communiceren en flirten.
•
Selectie-interviews.
•
Leidinggeven.
•
Effectief vergaderen

Rendement
Doordat wij uw vraag ontleden tot de essentie van de opleidingsbehoefte krijgt u altijd een maatwerk
oplossing.
Niet te lang, niet te kort en gericht op het aanleren van vaardigheden.
Geen kant en klare producten uit de kast gehaald maar gericht op snelle veranderingen die uw
organisatie nodig heeft.

Wat zijn de voordelen voor u als organisatie:
•
•
•
•

Effectiviteit van uw medewerkers verhoogt.
U wordt geholpen om de juiste opleidingsbehoefte vast te stellen
U wordt ontzorgd bij de organisatie en verzorging van de training.
U krijgt tevreden werknemers

Uitvoering en locatie
De duur en inhoud van de trainingen stelt PIM samen met u vast. Dit wil zeggen dat wij in overleg met u het
programma, de doelstellingen, de inhoud, duur, opzet en nazorg bespreken.
Het op maat gemaakte Ieermateriaal wordt aan u beschikbaar gesteld. PIM kiest voor een praktijkgerichte
benadering met krachtige hand-outs met opdrachten en praktijkcases. Na succesvolle afronding krijgen de
deelnemers desgewenst een certificaat. De trainingen zijn organisatie specifiek en worden uitsluitend incompany gegeven.

06 - 233 383 80

Specialisatietrainingen
Trainers
PIM zet voor haar trajecten gecertificeerde trainers in. Drie van de trainers stellen zich voor:

-

Huub Baaij
Huub werkte als operationeel manager en adviseur vele jaren in de Retail. Sinds 2011 aangesloten
bij PIM (Partner in management). Binnen PIM houdt Huub zich vooral bezig met onderzoek op
gebied van medewerkers, klanten en organisaties. Daarnaast wordt Huub ingezet als docent,
trainer en coach.
Contact: 06 - 21 883 264 of mail huub@vraagpim.nl

Piet Heijmering
Piet werkte als HR-manager en hoofd opleidingen jarenlang in de Retail. In 2009 richtte hij
PIM (Partner in management) op. Binnen PIM houdt Piet zich vooral met
opleidingsvraagstukken bezig en wordt ingezet als docent, trainer en coach.
Contact: 06 - 51 280 086 of mail piet@vraagpim.nl

Math Hoenen
Math werkte als HRM-directeur jarenlang in de Retail. In 2009 richtte hij Pim (Partner in
management BV) op. Math is als bedrijfskundige gespecialiseerd in strategische HRM-vraagstukken,
verandermanagement, organisatiecultuur, coaching en management development.
Contact: 06 - 23 338 380 of mail math@vraagpim.nl

De peilers van specialisatietraingen:
●

●
●

PIM werkt samen met zeer ervaren en gespecialiseerde trainers. Elke trainer beschikt over diepgaande
kennis en ervaring ten aanzien van een bepaalde expertise (bijvoorbeeld communicatie, Leidinggeven,
teambuilding, etc.).
Alleen maatwerk
Alleen incompany mogelijk

