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NRC Carrière en onderzoeksbureau SatisAction presenteren een nieuw onderzoek
waarbij de focus ligt op de talentontwikkeling van de werknemer.
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het onderzoek, echter is dit een maatwerk traject. Hier kunnen
separaat afspraken voor gemaakt worden.

NRC Carrière

Deelname aan het onderzoek biedt de mogelijkheid om meer
naamsbekendheid te genereren voor de organisatie, maar leidt ook

NRC Carrière is een crossmediaal platform bestaand uit nrccarriere.nl,

tot inzichten voor het Human Resources beleid voor de komende

nrc.next en NRC Weekend. De doelgroep is 20-55 jaar oud en hoog

jaren. De uitkomsten zullen gedeeld worden tijdens een evenement

opgeleid. 61% van deze doelgroep is latent zoekend.1) Door kwalitatieve
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