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introductie
Het resultaat van deze scan is een indicatie van uw
arbeidsmarktwaarde. Dit rapport geeft inzicht in uw
mogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt vanuit uw
huidige (of gewenste) functie in combinatie met uw
persoonlijkheid.
Functie, beroep en beroepsgroep

Deze scan is bestemd voor:

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen functie, beroep en
beroepsgroep. Met een beroepsgroep bedoelen we een verzameling
beroepen volgens de ISCO. De ISCO is een internationale classificatie van
beroepen op grond van overeenkomst qua niveau en specialisatie van de
benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. Binnen iedere
beroepsgroep onderscheiden we een groot aantal functies. Op pagina 4
wordt gesproken over uw beroep, op pagina 5 over uw functie en op pagina
6 over uw beroepsgroep.

Chris de Goede
19-10-1979

Disclaimer

Functie:

magazijnmedewerker

ISCO beroep:

Laders en
lossers

Alle rechten voorbehouden. Deze scan, evenals de analyses die eraan ten
grondslag liggen, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er
kunnen geen rechten aan ontleend worden. Randstad aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele weglatingen, drukfouten of
onregelmatigheden.

uw arbeidsmarktwaarde

Uw arbeidsmarktwaarde op dit moment is naar onze
inschatting, kijkend naar de door u aangegeven functie,
uw wensen en persoonlijk profiel gemiddeld.

Arbeidsmarktwaarde

Gemiddeld
arbeidsmarkt

persoonlijk

Uw huidig functieprofiel

Kijkend naar uw persoonlijk profiel

Uw huidig functieprofiel sluit redelijk goed aan bij wat gevraagd wordt op de
huidige arbeidsmarkt. Er is een gemiddeld aanbod van vacatures voor de
functie van magazijnmedewerkers. Een belemmerende factor kan zijn dat uw
opleiding hoger is en u meer uren per week wil werken dan wat gevraagd
wordt in vacatures.

Kijkend naar uw persoonlijk profiel zien we een mogelijke belemmering in de
mate waarin u open staat voor verandering. U bent hierin wat afwachtend en
laat mogelijk kansen voor uzelf liggen. In situaties waarin u iets geheel nieuws
moet doen of zich beoordeeld voelt, kunt u geblokkeerd raken door gevoelens
van onzekerheid en gaan twijfelen aan eigen capaciteiten. Dit kan
belemmerend werken bij verandering van baan én in het sollicitatieproces.
Daar tegenover staat dat u voldoende energie heeft om dit op te vangen.

aanbod
actief aanbod en indicatie schaarste

Uw woonplaats valt binnen de arbeidsmarktregio: Groot Amsterdam

In uw regio (Groot Amsterdam) is de arbeidsmarkt gemiddeld voor wat betreft
uw beroep. Er zijn 655 werkzoekenden en 2018 vacatures. Met uw
reisbereidheid van 60 kilometer, komt u in aanmerking voor vacatures in
nabijgelegen regio's.

de kaart
In deze kaart wordt het actieve aanbod van werkzoekenden weergegeven
(cijfer in de cirkel van uw regio). De kleur geeft aan in welke mate dit aanbod
schaars of ruim is (zie legenda hierboven). Met actief aanbod wordt bedoeld
alle kortdurend werklozen plus het deel van de werkenden dat actief op zoek is
naar ander werk. Op basis van de verhouding actief aanbod (werkzoekenden)
t.o.v. actieve vraag (alle online geplaatste vacatures binnen het vakgebied)
wordt de indicatie schaarste berekend.
ruime arbeidsmarkt
krappe arbeidsmarkt




er zijn meer werkzoekenden dan vacatures
er zijn meer vacatures dan werkzoekenden

Bron: CBS/Eurostat/Jobdigger/eigen onderzoeksdata Randstad Market Intelligence

uw situatie vs de arbeidsmarkt
salaris, opleiding, werkervaring en uren

Jouw situatie

Uw salaris (€ 25.000) en uw werkervaring (10 jaar) sluiten volledig aan op de
functie-eisen van vacatures voor magazijnmedewerker. Uw opleidingsniveau
(middelbaar) sluit niet aan: in 62% van de vacatures wordt een lager niveau
gevraagd. U wilt 40 uur werken en dat sluit niet aan: in 68% van de vacatures
wordt minder dan 35 uur gevraagd.
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ontwikkeling functie
Ontwikkeling schaarste afgelopen jaar

ontwikkeling schaarste
schaarste indicatie

In het afgelopen jaar is het aanbod van vacatures in uw beroepsgroep variabel.
Uw beroepsgroep is krap, dit betekent dat er meer vacatures zijn dan
werkzoekenden.
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toekomstige ontwikkeling
De verwachting voor de komende jaren is dat de schaarste van uw
beroepsgroep onder gemiddeld zal zijn. De conjunctuurgevoeligheid van uw
beroepsgroep is boven gemiddeld. Dit betekent dat uw beroepsgroep sterk
reageert op economische ontwikkelingen.
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periode
Bron: ROA; bewerking door Randstad Market Intelligence

Toekomstige ontwikkeling (2016-2020)
schaarste
laag (aanbod > vraag)

gemiddeld (vraag = aanbod)

hoog (vraag < aanbod)

conjunctuurgevoeligheid
laag (geen reactie op economische ontwikeling)
Bron: Onderzoeks instituut Onderwijs en Arbeidsmarkt

hoog (sterke reactie op economische
ontwikkeling)

persoonlijkheid
competenties

veranderkracht

Groei mindset

Zelfmanagement

Energie

Veerkracht

externe orientatie

emotionele stabiliteit

flexibiliteit

extraversie

netwerken

zorgvuldigheid

organisatiesensitiviteit

vriendelijkheid

daadkracht

openheid van geest

initatief

plannen en organiseren

Voor toelichting zie het rapport 'Persoonlijk profiel' van LTP.

persoonlijkheid

actieplan
In deze scan is informatie met u gedeeld over uw huidige
positie op de arbeidsmarkt. In het adviesgesprek wordt
deze informatie besproken en vertaald naar uw situatie.

Hoe nu verder?
Dit actieplan helpt u om dit advies om te zetten naar
concrete acties. De focus ligt op het vergroten van uw
arbeidsmarktwaarde en de acties die u kunt inzetten om
zichtbaar te worden en te blijven op de arbeidsmarkt. In
het algemeen geldt dat flexibiliteit op deze aspecten uw
arbeidsmarktwaarde zal vergroten.

uw arbeidsmarktwaarde vergroten

Hieronder staan een aantal aspecten die van invloed zijn op uw
arbeidsmarktwaarde. Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op de
arbeidsmarkt. Welke factoren kunt u beïnvloeden?
Reisafstand woon-werk
Salaris
Fulltime en/of parttime beschikbaarheid
Tijdelijk, vast of flex contract
Verkrijgen van gevraagde werkervaring
Volgen van opleidingen/cursussen die in uw vakgebied actueel en
wenselijk zijn
Veranderen van functie. Bepaalde beroepen worden veel gevraagd.
Misschien heeft u één van deze beroepen eerder uitgeoefend en kunt u
weer aansluiting zoeken in dit werkveld

NOTITIES

uw zichtbaarheid vergroten

Hieronder staan een aantal activiteiten die u kunt inzetten om uw zichtbaarheid
op de arbeidsmarkt te vergroten.
Welke bedrijven zijn voor u passend en interessant. Maak eens een top 10
en onderhoud contact met recruiters uit uw top 10 bedrijvenlijst.
Zorg dat uw CV en LinkedIn profiel up tot date zijn. Maakt u al gebruik van
de juiste zoektermen waar recruiters op zoeken?
Sluit uw vakkennis aan bij wat tegenwoordig gevraagd wordt in uw
vakgebied? Is het nodig om een cursus/opleiding te volgen?
Onderhoud contacten met intermediairs. Zij zijn goed op de hoogte van de
recente ontwikkelingen en kansen op de arbeidsmarkt in uw vakgebied.
Onderhoud uw netwerk en voer regelmatig netwerkgesprekken.
Zorg dat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw functie/vakgebied;
wat wordt gevraagd in vacatures, welke bewegingen vinden plaats? Volg
hiertoe bijvoorbeeld LinkedIngroepen, lees de (lokale) krant en volg
(nieuwe) bedrijven op LinkedIn.
Bezoek regelmatig vacaturesites en maak (optioneel) searchopdrachten
aan.
Ga eens vrijblijvend solliciteren om uw arbeidsmarktwaarde te toetsen.
Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw activiteiten? Wat heeft u nodig?
Werkt het voor u om regelmatig te spreken met bijvoorbeeld een maatje?

NOTITIES

uw veranderkracht vergroten

Hieronder staan een aantal aspecten die van invloed zijn op uw
veranderkracht. Veranderkracht is een onderdeel van uw persoonlijkheid. Hoe
kunt u uw veranderkracht versterken?
Plan gesprekken met mensen in uw omgeving die regelmatig bezig zijn
met hun professionele ontwikkeling. Wat kunt u van ze leren?
Er is veel literatuur over veranderen, bijvoorbeeld Dromen, Durven, Doen
van B. Tiggelaar.
Online is inspiratie te vinden om uw veranderkracht te vergroten.
Bijvoorbeeld op sites als carrieretijger en voorpositiviteit.nl. Op Youtube
kunt u bijvoorbeeld een TED talk bekijken.
Vragen die u aan uzelf kan stellen: Waar krijg ik energie van? Hoe laad ik
op? Zit dit voldoende in mijn dag? Mijn week? Wat zou een overwinning
zijn op mezelf? Welke activiteiten kan ik inzetten om uit mijn comfortzone
te komen?
Hoe ziet uw persoonlijke situatie eruit en is er voldoende tijd voor uzelf?
Een leestip hierbij is: Nooit meer te druk van T. Crabbe.
Het inzetten van feedback vragenlijsten kan uw zelfvertrouwen een boost
geven.
Het in kaart brengen van uw competenties met bijvoorbeeld de STARR
methodiek geeft inzicht in uw talenten.
Via GoodHabitz.com zijn veel interessante online trainingen te volgen
bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Deelname is gratis
wanneer u een account aanmaakt op randstad.nl. Ook zijn er al diverse
werkgevers die dit aanbieden aan hun medewerkers.

NOTITIES

