NETWERKEN, WERKT

SUCCESVOL GEBRUIK MAKEN VAN JE
NETWERK EN DEZE VERGROTEN!
De meeste vacatures worden steeds vaker ingevuld via netwerken. Wist je dat gemiddeld 75%
van de werknemers hier onvoldoende op inspeelt? Netwerken is meer dan een telefoontje
plegen of een e-mail versturen.
Netwerken is gebaseerd op een duurzame strategie om contacten voor jou te laten werken. We
gaan de mogelijkheden verkennen en toesnijden op jouw persoonlijke situatie. Je gaat actief
aan de slag zodat je klaar bent voor de praktijk.

Wat gaan we doen?
•

Je leert alles over netwerken en hoe je deze opbouwt en onderhoudt

•

We gaan aan de slag met je persoonlijk profiel

•

Je bepaalt een strategie voor je netwerkactiviteiten

•

Je ontdekt hoe je social media optimaal kunt gebruiken

•

We gaan werken aan je elevator pitch (een mondelinge visitekaart)

•

Je maakt een persoonlijk actieplan dat je helpt met je vervolgstappen

Mijn Loopbaancoach

@MLoopbaancoach

info@mijnloopbaancoach.net | www.mijnloopbaancoach.net

Hoe gaan we dit doen?
Je krijgt persoonlijke ondersteuning van een loopbaancoach en je wordt uitgenodigd voor
een bijeenkomst over netwerken. In een klein groepje van maximaal 8 deelnemers gaan
we aan de slag. Het programma bestaat uit oefeningen in groepjes met veel ruimte voor
persoonlijke inbreng en onderlinge uitwisseling.

Wat ga jij bereiken?
Je kunt op professionele wijze jouw netwerk opbouwen en onderhouden. Je leert
vaardigheden om op natuurlijke wijze netwerkgesprekken te voeren. Hierdoor ben je
beter in staat jezelf te presenteren en je verhoogt het rendement van jouw netwerk.
Je gaat naar huis met een uitgewerkte strategie en een persoonlijk actieplan.

1 - 2 dagen
1 dag
1 bijeenkomst van 4 uur en 1 individueel coaching gesprek
Een locatie bij jou in de regio
Voorwaarden deelname:

Je hebt een cv en je wilt beginnen met netwerken

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