Future Leadership Programma

HortiHeroes
Academy

Voor die jonge talenten die
hun eigen koers willen varen
en voor managers die zien dat
jong talent van fundamenteel
belang is voor vernieuwing
binnen hun organisatie.

Future Leadership
Programma
Een ontwikkelprogramma voor
jong toptalent met ambitie, een frisse
geest en leiderschapspotentieel!
Ben jij die toekomstige leider die zichzelf wil uitdagen en impact
wil creëren? Dit management-ontwikkelprogramma heeft als doel
jong talent met maximaal 2 jaar werkervaring persoonlijk te laten
groeien en te ontwikkelen tot krachtige toekomstige leiders terwijl zij
tegelijkertijd werken aan een gezondere en duurzamere wereld.
Tevens faciliteert het bedrijven uit de sector om gemakkelijker talent
uit alle studierichtingen aan te trekken én te binden.

Resultaten na het Future Leadership Programma
Na het programma heb jij het volgende bereikt:
- inzicht in jouw unieke talenten, toegevoegde waarde en valkuilen als Future Leader;
- concrete handvatten om jouw impact en die van de organisatie te vergroten;
- een verscheidenheid aan bruikbare tools en methodes geleerd om projecten en/of teams
effectief te leiden;
- jouw authentieke leiderschapsstijl ontwikkeld;
- kennis en inzicht opgedaan om effectief te communiceren met verschillende generaties.

Voor wie
Het Future Leadership Programma is bedoeld voor jonge talenten:
- die werkzaam zijn in of voor de Food & Flower industrie;
- met minimaal een HBO denk- en werkniveau;
- met maximaal 2 jaar werkervaring;
- die ondernemend zijn, snel kansen zien en leergierig zijn;
- impact willen maken en willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld.

Inhoud
Programma

Tijdens dit ontwikkelprogramma volg je naast je
werkzaamheden verschillende trainingen met gelijkgestemden,
krijg je individuele coaching en ga je samen met je peers aan
een project werken. Het ontwikkelen van jouw persoonlijk
leiderschap met bijbehorende competenties staat centraal. Het
programma duur twee jaar en de gemiddelde tijdsinvestering
voor deelname aan het programma is ongeveer 12 uur
per maand. Het programma start met een
bootcamp en is als volgt opgebouwd:
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Investering
Deelname aan het programma bedraagt € 5.250,- per jaar (HortiHeroes partners
ontvangen 25% korting). Hierbij inbegrepen zijn 15 trainingsdagen incl. evt. lunches,
borrels en diners, 18 coaching sessies, 10 intervisie-bijeenkomsten, fieldtrips,
contactmomenten met deelnemers, leidinggevenden en betrokkenen, bootcamp
(incl. overnachting), materialen en begeleiding van het programma.
Mail lenny@hortiheroes.com voor meer informatie en om het aanmeldformulier
te ontvangen.
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“

Met de juiste begeleiding, intern bij Jiffy
en extern door HortiHeroes, creëren
we een veilige omgeving waarin onze
deelnemer snel maar gedegen door kan
groeien van junior naar medior.

