
  

 
 

        REGISTRATION FORM 

 MMaaiill  wwiitthh  CChheeqquuee  ttoo::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --    
     PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  mmee  ffoorr  tthhee  wwoorrkksshhoopp  ttiittlleedd  
     FINDING YOUR VOCATION    
 

     NNAAMMEE::                                                                                                              __                      
 
       AADDDDRREESSSS::                                                                                                    __          
 
                                                                                                                                           __        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           __              
   
   PPHHOONNEE  NNoo::                                                                                                  __        
   
     PPaayymmeenntt  ooff  tthhee  ffeeee  iiss  dduuee  wwiitthh  ccoommpplleetteedd  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm,,  wwiitthh    
     cchheeqquueess    mmaaddee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy  nnaammee  iinn  tthhee  bbooxx  aabboovvee..  

  
  
  
  

  
  
                TTTTDD  IInntteerrnnaattiioonnaall  hheellppss  iinnddiivviidduuaallss    

sseeeekkiinngg    bbootthh  ppeerrssoonnaall  aanndd  ssppiirriittuuaall  
ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  

aanndd  wwoorrkkiinngg  lliivveess,,  tthhrroouugghh    
wwoorrkksshhooppss,,  wwoorrkkbbooookkss  aanndd      

ppeerrssoonnaall  ccoonnssuullttaannccyy..  
  
  
          
    

  

IImmaaggiinnee  yyoouu  aarree  aa  fflloowweerr  bbaasskkiinngg  
  iinn  bbrriigghhtt  ssuunnlliigghhtt..  WWhhaatt  aarree  yyoouu  
    ddooiinngg  nnooww,,  rreeaacchhiinngg  uuppwwaarrdd    
ttoowwaarrddss  tthhee  ssuunn  wwiitthh  ppeettaallss  iinn  ffuullll    
    bblloooomm,,  oorr  ddrrooooppiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee    
ggrroouunndd  wwiitthh  ppeettaallss  eenncclloosseedd  wwiitthhiinn  
                                                aa  bbuudd??

  



FFIINNDDIINNGG  YYOOUURR  VVOOCCAATTIIOONN  

  

wwwwww..BBlliissssffuullllyyTTaaxxFFrreeee..ccoomm  
  

 

TTD International 

presents a  

wwoorrkksshhoopp  ttiittlleedd  
  

  
  
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp  iiss  ttoo  hheellpp  yyoouu  ffiinndd  
yyoouurr  vvooccaattiioonn..  IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhiiss  
cchhaalllleennggee  tthheerree  iiss  aann  iimmmmeeddiiaattee  jjoobb  ooffffeerr  ffoorr  
yyoouu::  
  
SSaattiissffaaccttiioonn  UUnnlliimmiitteedd,,  aa  ccoommppaannyy  ddeeddiiccaatteedd  
ttoo  tthhee  ttaasskk  ooff  hheellppiinngg  yyoouu  ffiinndd  vvooccaattiioonnaall  
ffuullffiillllmmeenntt  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  vvaaccaannccyy::  
  
    
          TThhee  AApppplliiccaanntt                                                                        __          
  

♦♦  HHaavvee  yyoouu  ffoouunndd  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  mmeeaanniinngg  
ooff  yyoouurr  lliiffee??  

♦♦  AArree  yyoouu  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  
yyoouu  hhaavvee  mmaaddee  ttoo  tthhee  wwoorrlldd??  

♦♦  DDoo  yyoouu  ffeeeell  aa  mmiissssiioonn  iinn  yyoouurr  lliiffee  aanndd  
wwoorrkk  tthhaatt  lliieess  bbeeyyoonndd  yyoouu??  

♦♦  AArree  yyoouu  bboorreedd  oorr  mmiissmmaattcchheedd  iinn  yyoouurr  
ccuurrrreenntt  jjoobb??  

♦♦  DDoo  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ffiinndd  aa  jjoobb  yyoouu  eennjjooyy  
ddooiinngg??  

♦♦  AArree  yyoouu  iinn  ccaarreeeerr  ttrraannssiittiioonn??  
♦♦  DDoo  yyoouu  kknnooww  hhooww  ttoo  llooccaattee  llooccaall  aanndd  

oovveerrsseeaass  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess??  
♦♦  IIss  sseellff--eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  yyoouu??  

  
  
TThhee  JJoobb                                                                                                        __  

TThhiiss  uunniiqquuee  jjoobb  rreeqquuiirreess  yyoouu  ttoo::  
11..  CCllaarriiffyy  tthhee  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  yyoouu  ffiinndd    

mmoosstt  ssaattiissffyyiinngg..  
22..  LLooccaattee  yyoouurr  ppeerrffeecctt  jjoobb..  
  
IInntteerreesstteedd  aapppplliiccaannttss  ccaann  ssttaarrtt  wwoorrkk  
iimmmmeeddiiaatteellyy,,  bbyy  eennrroolllliinngg  iinn  aa    
wwoorrkksshhoopp..  
  
WWoorrkksshhoopp  CCoonntteennttss                                                              __  
  

  IIss  YYoouurr  JJoobb  IInn  AA  RRuutt??  
  YYoouurr  EEnnjjooyyaabbllee  AAcchhiieevveemmeennttss  
  WWhhaatt  IInntteerreessttss  YYoouu??  
  WWhhaatt  AArree  YYoouurr  NNaattuurraall  AAbbiilliittiieess??  
  WWhhaatt  IIss  YYoouurr  PPeerrssoonnaalliittyy  SSuuiitteedd  FFoorr??  
  WWhhaatt  JJoobb  TTiittllee  FFiittss??  
  WWhhaatt  DDoo  YYoouu  VVaalluuee??  
  WWhhiicchh  SSuurrrroouunnddiinnggss  BBeesstt  SSuuiitt  YYoouu??  
  WWhhaatt  IIss  YYoouurr  PPuurrppoossee  IInn  WWoorrkkiinngg??  
  YYoouurr  PPeerrffeecctt  JJoobb  
  WWhheerree  IIss  YYoouurr  PPeerrffeecctt  JJoobb??  
  SSeellff--eemmppllooyymmeenntt  

  


