Geachte mevrouw Grotebevelsborg / beste Nicoline,
gefeliciteerd met je CV-i.

focus je in je carrière op je krachtprofiel
jouw Contact Vitae/CV-i geeft inzicht in je persoonlijke kracht,
opvallendste talent en potentieel
je 'beroepstype' vormt met je 'krachtprofiel' de kern van je zakelijke
persoonlijkheid
leg contact met je soulmates in de Legal Valley (www.vitaevalley.nl)
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JE BEROEPSTYPE:
DE MULTI-TASKER

— “Je communiceert de praktische kant of structureert de
informatie.”

Je rationele en praktische kant zijn goed ontwikkeld. Door je brede blikveld handel je
adequaat. Je bent betrouwbaar, nuchter en efficiënt. Je verschaft feiten en combineert
deze met concrete toepassingen om tot resultaat te komen. Je bewaart voldoende afstand
en formuleert heldere doelstellingen. Je bent zakelijk, uitermate handig en breed
inzetbaar. Je krijgt zaken snel voor elkaar. Focus je op je passie.
Geschikt zijn functies die te maken hebben met zakelijke communicatie, calculeren,
efficiëntie, professionaliseren, besturen en organiseren.
DE ONDERNEMER
Je houdt van meteen aanpakken.
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Je zet creativiteit en nieuwe ideeën in werkbare structuren om. En wat je bezighoudt pak
je meteen op praktische wijze aan. Daarom ben je zeer geschikt voor het zelfstandig
ondernemen. Je ziet snel nieuwe toepassingen en je verbindt daadkracht aan tastbare
resultaten. Je zelfinzicht komt weinig aan bod. Plan op gezette tijden een pauze om tot
bezinning en reflectie te komen. Hierdoor kan energie worden bijgetankt en de koers
bijgesteld.
Geschikte beroepen zijn zelfstandige ondernemer, creatieve beroepen (met een tastbaar
resultaat) en functies met een leidende, lichamelijke of dynamische component. Geschikt
voor een rol als 'realisator'.
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KRACHTPROFIEL:
DE ANALYTISCHE VISIONAIR

— “Je bent op een nuchtere wijze joviaal, onafhankelijk en
veelzijdig.”

Maar je zal je veelal grootse plannen moeten omzetten in een zorgvuldige praktische
planning om je doel te bereiken. Dat is voor jou niet eenvoudig, omdat je geneigd bent
om meerdere wegen tegelijk in te slaan of je opties lang open te houden. Je ervaart dat op
maatschappelijk niveau zorgvuldigheid en bescheidenheid van je verlangd worden. Je
koppelt je levensfilosofie aan het praktische nut of je ontwikkelt je visie op werk en
efficiëntie. Je voelt je aangetrokken tot een methodische visie, zoals architectuur.
Voorbeelden van de analytische visionair (jouw soulmates):koningin Maxima, Connie
Palmen, Brad Pitt.
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JE BEROEPSAANLEG:
DE PROFESSIONAL

— “Neiging voor functies in een bedrijvige sfeer met vele
facetten, die gestructureerd moeten worden.”

Aanleg voor de uitvoerende sfeer, zolang het nuttig is. Logisch, nuchter, oog voor de
feiten en economische inzicht. Je houdt je graag bezig met precisie of het detail, om zaken
te professionaliseren en te controleren. Door je kritische blik spoor je fouten op en voer je
verbeteringen adequaat door. Je analyseert om de efficiëntie te verhogen. Nauwgezet,
maar je blijft soms te lang bezig op een klein schaalniveau. Je herkent snel wat bruikbaar
en doelmatig is. Weet op efficiënte wijze zo veel mogelijk te bereiken. Grote inzet,
wanneer het nuttig werk betreft. Je mijdt schijnoplossingen.
Functies in de sfeer van economie, controle, analyse, fijne techniek, administratie,
methodes, voeding en milieu, dienstverlening, natuurwetenschappen, wetenschappelijke
of zakelijke communicatie.
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JE MENTALITEIT IS:
STRATEGISCH EN FLEXIBEL

— “Je bent zeer geschikt voor het leggen van contacten of
verbanden.”

Je verbindt een open mind met tactisch inzicht. Je beweegt je soepel in je
maatschappelijke omgeving en kan mensen voor je winnen. Je bent goed geïnformeerd,
veelzijdig, flexibel, en open voor nieuwe ervaringen. Je bent in staat situaties snel te
doorzien en voor je te laten werken. Je houdt ervan sturing aan te brengen in complexe
situaties.
Je kunt veel bereiken, al is het bereikte niet datgene wat van te voren is geformuleerd. Je
flexibiliteit kan omslaan naar onstandvastigheid of besluiteloosheid. Je gebrek aan
vasthoudendheid en planning kan je energie laten versnipperen en concrete resultaten op
zich laten wachten. Je kunt ongeduldig zijn en hebt minder aandacht voor het afronden
van langdurige of eentonige taken.
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JE OPTIMALE WERKOMGEVING IS:
PRAKTISCH

— “Je houdt van een werkomgeving in de productieve sfeer of
met concrete resultaten.”

Je beroepsomgeving is gericht op de tastbare, materiële wereld. Nuchtere kijk op het
werk, neemt werk serieus. Betrouwbaar en grondig. Beroepen, waarbij het in de kern om
iets tastbaars gaat zijn ideaal.
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JE DOMINANTE WERKGEBIEDEN:
OPENBARE RELATIES

— “Je houdt van één op één relaties.”

Je bent geschikt voor adviesfuncties en voor werk met een publicitair karakter. Je
ontwikkelt je identiteit door het aangaan van relaties. Je leven is vaak verweven met dat
van je partner of je hebt een partner in verband met je beroepsuitoefening. Je bent
geschikt om een netwerk op te bouwen en voor openbare, politieke of juridische functies.
Zeer geschikt voor samenwerking en het aanknopen van contacten. Door persoonlijke
ontmoetingen word je meer bewust van jezelf.
LEVENSOVERTUIGING & VISIE
Je bent sterk gericht op overtuigingen, persoonlijke groei en het ontwikkelen van je
levensvisie.
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Je wilt je horizon verbreden en kennis inzetten. Je reist graag, zowel in werkelijkheid als in
de geest. Je ziet verbanden tussen verschillende systemen en haalt de essentie uit
informatie. Je houdt van expansie en nieuwe ervaringen. Je verbindt enthousiasme met
visie en gaat uitdagingen aan.
Je komt optimaal tot je recht waar je grenzen verlegt, nieuwe ervaringen of kennis opdoet
en je bewustzijn verruimt. Je werkt graag in een inspirerende omgeving (wetenschap,
uitgeverij, internationaal, filosofie, universiteit, recht).
WAARDEN
Je vindt het belangrijk je talenten te ontwikkelen en geld te verdienen.
Het ontwikkelen van je talenten of je financiële positie speelt een grote rol bij de keuze
van je baan. Bezit is voor jou een middel om geld te verdienen en je talenten te
ontwikkelen. Je ziet kansen om geld en goederen te vermeerderen en je brengt zaken van
blijvende waarde tot stand. Een belangrijk hulpmiddel ter versterking van je identiteit. In
je beroep kan je jouw vermogen inzetten door bestaande middelen en talenten beter te
benutten, de financiënstroom inzichtelijk te maken of de ondernemingstatus te verhogen.
Gericht op het ontwikkelen van economisch inzicht.
Optimaal zijn bedrijven en functies gericht op het creëren van blijvende waarden en
zekerheid.
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JE OPVALLENDSTE TALENT:
VERGROTEN

— “In je werk is het van belang dat je je ambitie en idealisme
versterkt.”

Door een beroep, waarbij je wat kan betekenen voor de maatschappij en je kan inzetten
voor rechtvaardigheid en groei. Je verbindt mogelijkheden en kansen met visie en
enthousiasme. Geschikt voor filosofie, het onderwijs, de geestelijke en de juridische
wereld. Draagt een positieve werkhouding uit. Geïnteresseerd in het nieuwe, gericht op
expansie. Bevordert een beroep waarin iets of iemand "beter" (sneller, groter, slimmer,
gezonder) gemaakt kan worden en waarin je levensovertuiging kwijt kan.
In het algemeen: dit talent versterkt het groeiende element in het beroep of de sfeer van
het beroep. Letterlijk: werken in de pedagogiek, het onderwijs, de reissector, de filosofie,
de diplomatie, een groeisector, de juridische sector, het buitenland.
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GESCHIKTE OPLEIDING:
ZELFEXPRESSIE

— “Voor jou is belangrijk dat de keuze van je studie opzien
baart, je aanzien verhoogt en getuigt van ambitie en
zelfvertrouwen”

TIJDENS JE STUDIE ONTWIKKEL JE: CONCEPTUEEL DENKEN
Geschikt zijn studies, die te maken hebben met vernieuwen, uitvinden, moderne
(communicatie-) techniek, ICT, snelheid, marketing, design of intuïtie.
Studies die je veel vrijheid bieden of je bijzonderheid verlenen. Tijdens je studie kom je in
contact met je originaliteit, toekomstgerichtheid en intuïtie. De studie kan een
verrassende wending nemen. Tijdens je studie ontwikkel je je onafhankelijkheid en je
idealen.
Tijdens je studie kom je in contact met je gevoelens en met de menselijke kant van het
leven in het algemeen. Je dient te werken aan het integreren van je gevoel tijdens je
studententijd.
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Je komt in contact met existentiële vraagstukken en je instinct. Daardoor wordt de
ontwikkeling van psychologisch inzicht gevraagd.
Je richt je op aspecten in verband met diplomatie, recht, verkoop, media of creativiteit.
Je ontwikkelt je in verband met administratie, economie, (bouw-) structuren of
organisatiekunde.
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Nicoline Grotebevelsborg
de essentie van jouw CV-i
beroepstype:

de multi-tasker, de ondernemer

krachtprofiel:

de analytische visionair

beroepsaanleg:

professional

mentaliteit:

strategisch en flexibel

werkomgeving:

praktisch

werkgebieden:

openbare relaties, visie, waarden

talent:

vergroten

opleiding:

zelfexpressie, innovatie
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