JOBSEARCH
DE LAATSTE STAP RICHTING EEN NIEUWE BAAN!
Je cv is op orde, je eigen netwerk is in beeld en je weet hoe je een sollicitatiegesprek voert.
Hoe nu verder? Hoe krijg je de baan die je wilt?
Met een Jobsearch krijg je het laatste zetje in de rug om die nieuwe baan te vinden.

Wat gaan we doen?
•

Een zoekplan opstellen

•

Actief zoeken naar geschikte vacatures

•

Zowel klassieke als nieuwste sollicitatiemiddelen verkennen

•

Op de vacatures toegesneden sollicitatiemiddelen inzetten

•

Jouw netwerk vergroten en jou introduceren in ons netwerk

•

Netwerk- en sollicitatiegesprekken voorbereiden en oefenen

•

Je krijgt inzicht in je talenten en hoe je die onder de aandacht brengt

Mijn Loopbaancoach

@MLoopbaancoach

info@mijnloopbaancoach.net | www.mijnloopbaancoach.net

Hoe gaan we dit doen?
Je persoonlijke loopbaancoach die de arbeidsmarkt goed kent, begeleidt je in jouw regio.
Jullie gaan samen aan de slag om een baan te vinden die een passend vervolg is van jouw
loopbaan. Hierbij kunnen voldoening en plezier voorop staan maar ook financiële en
arbeidsvoorwaardelijke aspecten.

Wat ga jij bereiken?
Het vinden van die nieuwe baan wordt nu een stuk makkelijker. Je beschikt over de juiste
tools en je weet waar je geschikte vacatures kunt vinden. Door het vele oefenen kun je
succesvolle netwerk- en sollicitatiegesprekken voeren. Dit maakt je onweerstaanbaar voor
een toekomstige werk- en/of opdrachtgever. De kans is optimaal dat jij in drie maanden tijd
dié baan hebt waar je naar op zoek bent.

3 maanden
6-8 uur per week (opdrachten)
4 gesprekken met je loopbaancoach en ondersteuning
(telefonisch en online) gedurende de jobsearch.
Een locatie bij jou in de regio
Voorwaarden deelname:

Je hebt een cv en enige ervaring met solliciteren.

Meer weten?
Heb je interesse in een Jobsearch of vragen over de deelname voorwaarden? Je kunt ons
bellen: 088 – 080 88 80 of e-mailen: info@mijnloopbaancoach.net.
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