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Maak seker dat jou leerders die regte loopbaan kies.
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BESKIKBAAR IN
ENGELS

EN
AFRIKAANS

Help jou leerders om die regte 
loopbaan keuse te maak 
met Optimi Classroom 
en Career Compass
Career Compass kan jou leerders help om die 
regte loopbaan rigting in te slaan deur hul per-
soonlikheidstipe en versoenbare werksomgewings 
aan mekaar te koppel. Ons vraelys is gebaseer op 
die wetenskaplik-beproefde persoonlikheidsteorie 
van Dr John L. Holland. Dit is die mees gebruikte 
teorie vir beroepsvoorligting ter wêreld.

Career Compass gee jou leerders:

Binne 30 minute kan jou leerders antwoorde ontvang 
op die oorgrote meerderheid van hul loopbaan vrae.
Nadat die vraelys voltooi is, sal die leerders gekoppel word aan ‘n uitgebreide loopbaan databasis. Die data-
basis bevat inligting oor die loopbaan opsies vir die leerder, insluitend die volgende:

Posbeskrywing vir elke loopbaan – sodat hulle presies 
weet wat elke werksopsie behels.

Die aanvraag vir elke loopbaan opsie in die Suid-Afrikaanse 
arbeidsmark – sodat hulle ‘n loopbaan kan kies wat moontlik 
poste beskikbaar sal hê na hul graad gevang het.

Loopbane met blink vooruitsigte – dit is die poste wat na 
verwagting vinnig in die volgende paar jaar gaan groei.

Beskikbare opleidingsinstansies in Suid-Afrika vir die 
loopbaan van hul keuse – hier kan leerders sien waar 
om te studeer om die loopbaan opsie wat hulle die 
beste pas, na te streef.

Deurlopende bygewerkte databasis – leerders kan met 
verloop van tyd hul loopbaan opsies verder verken en 
‘n oog hou op die ontwikkelende geleenthede in die 
arbeidsmark.

Loopbaan opsies wat geskik is vir hulle persoonlikhede
Persoonlike resultate wat dadelik verkrygbaar is
Loopbaan insigte

SPESIALE AANBOD VIR SKOLE
Kry Career Compass VERNIET vir al jou Graad 12 leerders. 

Aanbod geldig tot 30 Junie 2020.


