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SCHEP EENS LEKKER OP

EEN CV DAT VOOR JOU WERKT

Motivatie

Profiel 

foto

I

CV

PROGRAMMA 

 

 

TALENT&WERK 

 

Presentatie

De sfeer vind ik heel belangrijk .  We beginnen 

dus eerst met elkaar te leren kennen en de 

bedoeling van de training uit te leggen .  

 

Vervolgens gaan we dit dagdeel bezig met een 

alternatief kwaliteitenspel en als er nog tijd is je 

vaardigheden in kaart te brengen .    

 

 

JE MOET MIJ HEBBEN!

 

Een video sollicitatie is iets waarmee je jezelf kunt 

onderscheiden ,  maar hoe doe je dat dan? Vandaag gaan 

we daar dieper op in en gaan we heel laagdrempelig er 
wat mee oefenen .

 

Het CV is een belangrijk onderdeel van je 

sollicitaties .  We geven informatie en hulp om 

een CV te maken dat opvalt en waar je trots op 

kan zijn .  Daar besteden we ook echt heel veel 
aandacht aan ,  omdat een visueel mooi CV 

loont .    

 

Contact leggen met relevante anderen is heel belangrijk in 

je zoektocht naar een nieuwe baan ,  maar hoe doe je dat 

nou eigenlijk? Hoe kun je op een leuke manier bezig zijn 

met het solliciteren en al doende informatie verzamelen 

waar je wat mee kunt?

LINKEDIN, ANDERE SOCIAL MEDIA EN KOPJE KOFFIE PROJECT

PRESENTEER JEZELF EENS LEKKER EVEN ANDERS
 

Hoe kan je in contact komen met belangrijke 

mensen die je verder kunnen helpen?  We gaan 

aandacht geven aan reclame maken voor jezelf .  
Welke acties kun je maken en hoe doe je dat? 

Verder leggen we de basis van je eigen verkoop 

pitch .

PRESENTATIETECHNIEKEN EN MINI MAKE OVER
 

Hoe kun je jezelf goed presenteren tijdens een 

gesprek? Wat kun je beïnvloeden en wat niet? Een 

imagospecialist komt kijken of je presentatie klopt 

met wat je wilt uitstralen .     

  

Hoe maak je een motivatie die pakt en hoe"verpak" 

je het op een leuke manier? 

 

EEN MOTIVATIE DIE PAKT


