
Doel

Binnen dit programma reik ik je de juiste gereedschappen aan om succesvol  

de arbeidsmarkt te betreden. We hebben  maar één doel: een nieuwe, passende baan.

 

Programma

In een aantal bijeenkomsten komen  de volgende onderdelen aan bod:

• Opstellen van een concreet zoekprofiel

• Selecteren van de juiste zoekmethode

• Toepassen van de verschillende sollicitatiemethodes

• Een goede brief schrijven

• Maken van een toekomstgericht CV

• Netwerkcontacten gebruiken

• Presentatie en gesprekken voeren

• Keuzes maken

• Salarisonderhandelingen

  

Het is mogelijk dit programma te  combineren met een loopbaanonderzoek.   

Zie voor informatie het programma:  Fluitend naar je werk. 

Duur

Het traject bestaat uit 5 of 6 bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van  2 weken.

Extra informatie: 

Het vertrekpunt in dit programma is jouw beroepskeuze, je weet immers wat je wilt.  

Voor de zoektocht naar de juiste vacature stellen we een zoekprofiel op. 

Uit alle mogelijke sollicitatiemethodes kiezen we de methode die het best bij jou past.  

Deze gaan we samen gebruiken voor het vinden van de juiste baan.  

Een perfect CV en kort profiel

We schrijven een CV dat is afgestemd op je (nieuwe) richting in je loopbaan. En we schrijven  

een kort profiel. Dit profiel beschrijft jouw kwaliteiten, je werkervaring en vooral wat je wilt  

gaan doen. Waar kunnen mensen jou voor benaderen? Ook krijg je gereedschappen aangereikt  

om social media effectief in te zetten voor het vinden van een baan. En ik laat je zien hoe je  

je eigen netwerk kunt gebruiken. 

We kunnen oefenen hoe je je kunt presenteren en hoe je een gesprek voert. 

 

Duur van het traject 

Een traject bestaat meestal uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur met een tussenliggende periode van  

2 weken. Uiteraard kunnen we afhankelijk van de loopbaanvraag, een ander aantal bijeenkomsten  

afspreken of de tussenliggende periode laten variëren met de beschikbare tijd. Het traject kan  

volledig op jouw wensen worden afgestemd. 

 

AAN DE BAK

W ISSEL A AR
Loopbaanadvies+

Mirjam Wisselaar 

06 158 591 67
mirjam@wisselaar.eu 

www.wisselaar.eu


