Damien
40 jaar oud, belg
Verantwoordelijke Interne Communicatie

« Ik heb altijd in het wereld van de handicap gewerkt. In het bezit van een Master in Politieke
Wetenschappen en een diploma van grafisch ontwerper, begon ik mijn loopbaan als verantwoordelijke van
de communicatie van de vzw Handiplus in Brussel. Cap48 stelde me vervolgens een job van web redactie
beheerder. Na acht jaar, voelde ik geleidelijk aan de nood om te werken in een andere sector dan de
handicap… Het werd tijd om andere horizonten te verkennnen. Maar welke ?
Ik maakte dan kennis met DiversiCom. Na een lange interview stelde DiversiCom eerst voor om mijn cv
grondig te herwerken en stelde me op de proef met een simulatie van een sollicitatiegesprek door een
professionele recruiter.
Eens deze stap voorbij was, werd ik voor een groepscoaching uitgenodigd. Ik hernam vertrouwen in mij en
leerde mijn vaardigheden te beoordelen, en daardoor kon ik de linken tussen mijn verschillende
vaardigheden te leggen.
Vervolgens, dankzij een coach in loopbaanbegeleiding die voor Diversicom werkte, heb ik het werk al
begonnen vervolgemaakt en kon ik van mijn professionele prestaties een stap achteruit nemen. Ik zocht
wat ik graag wilde doen uit en wat ik het minst leuk vond. Na meerdere afspraken, zou ik een zeer
nauwkeuring en interessant professioneel project voor een toekomstige werkgever bepaald hebben.
Ten slotte, om het werk aan te vullen en me naar voren te duwen, stelde DiversiCom me om aan een
JobDay deel te nemen en in contact met verschillende ondernemingen gebracht te worden: weliswaar niet
gemakkelijk maar wel verrijkende oefening, aangezien een kandidaat maar vijftien minuten heeft om zich
aan de betrokken ondernemingen voor te stellen.
Tijdens deze JobDay maakte ik kennis met ENGIE. Hoewel de onderneming kon me momenteel geen job
voor stellen, beloofde men om mijn kandidatuur naar het HR Dienst te sturen. Enkele maanden later kreeg
ik een jobaanbieding. Dankzij de adviezen van DiversiCom gingen de sollicitatiegesprekken vlot door.
Ondertussen heb ik mijn overeenkomst ondertekend en ben ik volop nieuwe avonturen in interne
communicatie aan het beleven !
Dankzij de nuttige tips en pragmatische ondersteuning die ik van DiversiCom gekregen heb en tegenover de
moeilijke context van verandering, voelde ik me vooruit geduwd. DiversiCom heeft altijd in me geloofd.»

DiversiCom

Bureau
Hive 5 – Cours Saint-Michel 30b
1040 Bruxelles

T. +32 (0)2 880 50 69
info@diversicom.be
www.diversicom.be

Une « DiversiStory » à partager?
Rendez-vous sur notre site web et
contactez-nous !

