DEVOTAS
SOLLICITATIETRAINING

CONTACTGEGEVENS

Solliciteren is te leren! -Leren solliciteren, omdat u net van school
afkomt en op zoek bent naar uw 1e baan. Of bent u misschien uw baan kwijt
geraakt en het voor u al een tijd geleden is dat u voor het laatst
gesolliciteerd heeft, of omdat het maar niet lijkt te willen lukken
aangenomen te worden of de juiste baan te vinden. Zo kunnen er
verschillende redenen zijn dat u baat kunt hebben bij een
sollicitatietraining. In 1 dag tijd delen wij u de benodigde informatie voor
een succesvol sollicitatie traject. Door u te leren hoe u zich het beste kunt
voorbereiden op een sollicitatie en hoe u in de huid kan kruipen van de
interviewer.
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Trainingsvorm - Wij bieden deze training aan als maatwerktraining. Afhankelijk van de groepssamenstelling
zal er meer of minder aandacht gegeven worden aan onderwerpen. Dit betekent dat u bepaalde onderdelen
uitgebreider kunt behandelen of toevoegen, terwijl andere onderdelen die u al beheerst minder aandacht kunnen
krijgen. In de gesprekstraining oefenen wij het sollicitatiegesprek, nemen wij door welke vragen u kunt
verwachten en hoe u daar op kunt antwoorden. Ook geven wij u handvatten aan om uw competenties zo
overtuigend mogelijk toe te lichten in het sollicitatiegesprek.
Je werk vervult een groot deel van je leven. Doe de dingen waarvan je gelooft dat het geweldig is.
Geweldig werk kun je alleen doen als je houdt van wat je doet. ~ Steve Jobs
In houd van de training
De volgende items zullen aandacht krijgen in de training;
● Wat wilt u precies en waar staat u nu?
● Verschillende manieren die kunnen leiden tot het vinden van een baan,
● Voor welk bedrijf zou u willen werken en waarom, gerelateerd aan bedrijfswaarden en persoonlijke waarden,
● Wat zijn uw competenties?
● Wat zijn uw ontwikkelpunten?
● Hoe maakt u hier een duidelijke omschrijving van uw competenties en ontwikkelpunten,
● Waarin vindt u uw zekerheden,
● Hoe maakt u een een professioneel uitziende CV,
● Hoe maakt u een overtuigende sollicitatiebrief,
● Hoe voert u een gestructureerd en overtuigend sollicitatiegesprek,
● Hoe werkt een sollicitatieproces,
● Welke informatie wordt er uitgewisseld tijdens welke gesprekken,
● Wat mag u verwachten bij het afnemen van een assessment?
● Hoe komt u over, het zelfbewust worden van lichaamstaal en taalgebruik,
● Hoe werkt een salaris-onderhandeling en het ondertekenen van een
arbeidsovereenkomst,
● Hoe start u de 1e werkdag?
Deze trainingsdag is een werkelijke hands-on training. Waarom? Omdat
solliciteren op zich al heel inspannend en spannend is. Waarbij wij u zoveel
mogelijk informatie willen delen om zo tot uw persoonlijke successen te kunnen
komen. Wacht niet af. Werk is een van de 1e basis behoeften van de mens.
Waarin we een salaris verdienen, onafhankelijk kunnen zijn, gewaardeerd
kunnen worden en ons maatschappelijk betrokken voelen.
Leer u zelf te onderscheiden van de anderen, pak die baan!
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