KIES BEWUST
JOUW STRATEGIE VOOR EEN DUURZAAM LEVEN
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ZONDAG 11 MAART 2018 VIEREN
DE FNV VROUWEN INTERNATIONALE
VROUWENDAG
We gaan die dag samen op reis. Een ontdekkingsreis van één dag
waarbij je ontdekt hoe je bewust(er) kunt kiezen als het gaat om
werk, ontwikkeling, gezondheid en jezelf.

GA MEE OP EEN ROADTRIP DOOR JOUW LEVEN
Je volgt een boostcamp waarbij je informatie, inspiratie en tips
krijgt voor een energieke en duurzame levensstijl. Je maakt een
tour langs je loopbaan en staat stil bij wie je bent, wat je kunt en
wat je wilt.
Er zijn loopbaancoaches die je kunnen helpen om je doelen inzichtelijk te krijgen en
je route uit te stippelen. Je kunt netwerken met powervrouwen die hun keuzes in
loopbaan en privé leven delen en die zinvolle tips over bewust kiezen geven.
Aan het eind van de reis heb je een logboek vol met tips, informatie en concrete
actiepunten waarmee je op weg kunt gaan om uiteindelijk jouw ideale bestemming
te bereiken.
We beloven je een leerzame en gezellige reis vol mooie ontmoetingen, inspiratie
en plezier!

WAAR WACHT JE NOG OP?
Bestel nu je tickets voor een onvergetelijke dag!
Aanmelden kan via eventbrite: FNV Vrouwendag Viering 2018
Geen zin in een solotrip? Meld dan ook je reispartner aan.
Tickets voor leden zijn gratis, niet-leden betalen € 5,00.

EEN REIS VAN
1000 MIJL
BEGINT MET EEN
ENKELE STAP

PROGRAMMA
Datum : Zondag 11 maart 2018
Tijd

: 1200 – 17.00uur

Locatie : Bartholomeus in de Wijk
		(https://www.bartholomeusindewijk.nl)
		 Lange Smeestraat 40 in Utrecht

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar post@fnvvrouw.nl.
Bezoek ook de website www.fnvvrouw.nl voor meer informatie.
De coördinatie van deze ontdekkingsreis wordt verzorgd door FNV Vrouw.

