YoungCapital NEXT hbo
AFAS Succesbeheerder

NU AL HET TALENT VAN
DE TOEKOMST AAN JE BINDEN?

IN HET KORT
Talent al tijdens de studie in huis halen en vanaf dag
één volwaardig mee laten draaien?
Dit kan vanaf nu via de YoungCapital NEXT
hbo-opleiding tot AFAS Succesbeheerder: waar we
jong talent klaarstomen voor een ﬂitsende carrière
bij jouw bedrijf.
YoungCapital NEXT hbo - AFAS Succesbeheer:
●
●
●
●
●
●

Geaccrediteerde hbo-opleiding
Studenten gaan per week 4 dagen aan het werk
en 1 dag naar school
Betrouwbare opleidingspartner NOVI
Speciﬁeke AFAS-opleiding
Customized en up-to-date lesprogramma
Persoonlijk ontwikkelingstraject met Talent
Managers vanuit YoungCapital

TALENT
MANAGEMENT
Persoonlijke coaching vanaf eerste moment
Betere prestaties
Minder ziekmeldingen
Duurzame samenwerking
HR-zaken uit handen

TAKE CHARGE
Take Charge is een programma gericht op persoonlijke
ontwikkeling. De student start bij dit programma in een
groep met trainees vanuit verschillende werkrichtingen.
Zij gaan aan de slag met persoonlijke insights, aan de hand
van een DISC proﬁel. Er wordt gefocust op de persoonlijke
krachten en valkuilen. Hierbij wordt ingezoomd op
persoonlijk leiderschap. Waar staat de student op dit
moment, en waar wil hij/zij naar toe? Hoe komt de student
het beste tot zijn of haar recht?
Er wordt in dit programma gebruik gemaakt van
mindfulness en martial arts methodes.
Een waardevol programma dat het talent helpt om de beste
versie van zichzelf te worden.

SOFT SKILLS
Het door YoungCapital en AFAS ontwikkelde soft skills
programma is gericht op het verbeteren en ontwikkelen van
communicatieve-, sociale- en presentatievaardigheden.
Hoe komt de student over op anderen en hoe
communiceert hij/zij effectief om meer voor elkaar te
krijgen? Hoe presenteert hij/zij in groepen, naar collega’s en
naar klanten?
Er wordt in dit programma gebruik gemaakt van theorie en
praktijk (waaronder acteurs) om de geleerde stof direct toe
te kunnen passen.

YoungCapital NEXT hbo AFAS Succesbeheer
Wij selecteren alleen de beste kandidaten, die dit ook
echt willen. Die niet braaf gaan zitten luisteren in de
schoolbanken, maar die willen vernieuwen en
veranderen.
Wij geven hen de beste opleiding. Eentje die aansluit bij
de vraag van de markt. Dus eentje die met zijn tijd mee
gaat. Wel zo ﬁjn als het gaat om IT. Daarnaast hebben zij
alle up-to-date kennis van AFAS en gaan zij werken als
Succesbeheerder.
Dus, wil jij talent aan je binden dat zorgt voor innovatie en
vernieuwing in jouw organisatie?
Neem dan contact op met Gert-Jan Steltenpool
g.steltenpool@next.youngcapital.nl - +316 1200 0325
Of check voor meer informatie:
https://next.youngcapital.nl/hbo-opleidingen/ict-bedrijfskundige-informatica

VOORWAARDEN
●

De studenten volgen een geaccrediteerde hbo-opleiding waarbij zij 39
maanden werkzaam zijn bij een opdrachtgever via YoungCapital

●

Na het afronden van de opleiding kunnen de studenten kosteloos worden
overgenomen door de opdrachtgever

●

Het tarief bedraagt voor de eerste 3 kalendermaanden €25,- per uur, de
daaropvolgende 12 maanden €30,- per uur, de daaropvolgende 12 maanden
€35,- en de laatste 12 maanden €40,- per uur

●

Het tarief is exclusief reiskosten en BTW

●

De studenten werken 32 uur per week

VRAGEN?

Gert-Jan Steltenpool - Sales & Development Director
g.steltenpool@next.youngcapital.nl
+316 1200 0325

