Training
De arbeidsmarkt en ik

De arbeidsmarkt en ik
The art of preparation
Je bent klaar voor een nieuwe stap in je loopbaan en gaat op zoek naar een nieuwe baan. De arbeidsmarkt is
ondertussen weer veranderd en misschien is het al even geleden dat je hebt gesolliciteerd. Je vraagt je af:
“Waar sta ik nu in mijn loopbaan? Welke functie past bij wie ik nu ben? En hoe krijg ik de baan die ik zoek?”
Dit trainingsprogramma helpt je bewust te worden van je kwaliteiten en wensen en stoomt je klaar om te gaan
solliciteren.

Doel
Het doel van deze trainingen is jou of jouw medewerker(s) volledig voor te bereiden op het vinden en krijgen
van een nieuwe baan, zodat zij zelfverzekerd en met de nodige vaardigheden hun sollicitatieprocedure in
gaan.

Doelgroep
Dit trainingsprogramma is bedoeld voor iedereen die klaar is voor een nieuwe stap in zijn of haar carrière en
volledig voorbereid wil zijn op iedere fase van het sollicitatieproces.

Onze werkwijze
Het programma is op maat gemaakt en wordt altijd afgestemd op de behoefte van jou of jouw medewerker.
De invulling van de trainingen is een combinatie van theorie, oefeningen, tests, en rollenspellen,
gecombineerd met huiswerkopdrachten.

Resultaat
Na dit trainingsprogramma:
•

heb je inzicht in het veranderingsproces

•

ben je erachter wat je wilt en wat bij je past (loopbaanprofiel)

•

heb je een goed CV

•

een ingevuld loopbaanprofiel (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, welk werk past bij mij)

•

kun je een basis sollicitatiebrief schrijven

•

kun je jezelf goed presenteren

•

heb je kennis van de huidige arbeidsmarkt

•

heb je kennis van netwerken en hoe deze in te zetten om een baan te vinden

•

weet je waar je vacatures kan vinden
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Modules
Het programma bestaat uit een zes trainingen van 1 dagdeel:
•

Training 1: Introductie, kennismaking, omgaan met verandering

•

Training 2: Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik (pitch)

•

Training 3: Loopbaanprofiel

•

Training 4: CV

•

Training 5: Sollicitatiebrief

•

Training 6: Het Sollicitatiegesprek

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

____________

____________

____________

Zelfonderzoek

Marktonderzoek

Arbeidsmarkt
oriëntatie en
presentatie

Module 1: Zelfonderzoek
Training 1: Introductie, kennismaking en omgaan met verandering
Training 2: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik

Doel

In deze module krijg je (meer) inzicht in wie je bent, waar je nu staat met je loopbaan, wat je
goed kunt en wat je graag zou willen.

Inhoud

Resultaat

We gaan in op jouw:
•

wensen voor een werkomgeving

•

opleiding en werkervaring

•

vakkennis, competenties en vaardigheden

•

eigenschappen en kernkwaliteiten

•

waarden en overtuigingen ten opzichte van werk

•

ambities en drijfveren

Je weet waar jouw kwaliteiten liggen en in welke (typen) functies je deze kunt inzetten. Je weet
waar je nu staat met je loopbaan en waar je naartoe wilt.
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Module 2: Marktonderzoek
Training 3: Loopbaanprofiel

Doel

Doel van deze module is het loopbaanprofiel te toetsen aan de arbeidsmarkt, zodat deze
realistisch en haalbaar is en/of gemaakt wordt. De wensen en eisen van de medewerker ten
aanzien van de nieuwe baan worden getoetst aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Inhoud

De focus gedurende deze fase ligt voor een groot deel op het creëren van kansen op de
arbeidsmarkt. Indien nodig wordt het loopbaanprofiel aangevuld met nieuwe inzichten uit deze
fase.
Onderwerpen die aan bod komen:
•

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gecombineerd met persoonlijke situatie
medewerker

Resultaat

•

effectieve zoek- en vindkanalen

•

netwerken

•

oriëntatie op de arbeidsmarkt

•

vacatureanalyse

•

salaris

•

persoonlijk actieplan marktbenadering

Deze fase wordt afgesloten met een ‘persoonlijk actieplan marktbenadering’ waarin de
medewerker concreet beschrijft welke acties hij wanneer gaat ondernemen en wie of wat hij
daarbij nodig heeft om de gewenste baan te krijgen.

Module 3: Arbeidsmarkt oriëntatie en presentatie
Training 4: Het CV
Training 5: De Sollicitatiebrief
Training 6: Het Sollicitatiegesprek

Doel

Deze module staat in het teken jou te ondersteunen in het vinden van een nieuwe baan. Je
krijgt zoveel mogelijk de kennis en vaardigheden aangeleerd die nodig is om op effectieve
manier de arbeidsmarkt te benaderen en succesvol te solliciteren.

Inhoud

•

Curriculum Vitae

Ervaringen uit het verleden bieden wel degelijk garantie voor de toekomst. Wel is het belangrijk
dat je deze op zo presenteert, dat je een positieve indruk achterlaat op je toekomstige
werkgever. In de training leer je hoe je ervoor zorgt dat jouw CV laat zien dat jij degene bent
die op de functie past.
Sollicitatiebrief
•
In de sollicitatiebrief toon je jouw motivatie voor de functie die je interessant vindt. In deze

training leer je in je motivatiebrief jouw kwaliteiten eruit te laten springen. Na deze training kun
je een goede sollicitatiebrief schrijven voor zowel open als gepubliceerde vacatures.
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•

Het sollicitatiegesprek

Een goede voorbereiding is het halve werk. Met behulp van de STAR-methodiek en in
rollenspellen leer je hoe je je goed kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek.

Resultaat

Na deze training kun je, zowel op papier als in persoon, jouw kennis en kwaliteiten presenteren
en inzetten voor de functie die je zoekt.

Locatie
Bij Solid Sense beschikken we over meerdere representatieve trainingsruimtes in ons pand in Den Haag.

Over Solid Sense – The art of human development
Solid Sense is hét coachings- en trainingsbureau voor organisaties die willen investeren in de groei en
ontwikkeling van hun medewerkers. Dat doen we met onze op maat gemaakte programma’s en trajecten op
het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschap, stress en burn-out,
verzuim en re-integratie, outplacement en mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
We geloven in de kracht van een integrale aanpak op organisatie, team en individueel niveau. Zo helpen wij
organisaties gezond te worden en te blijven.
Met meer dan 60 gecertificeerde, professionele coaches en trainers beschikken we over veel verschillende
expertises en garanderen wij een landelijke dekking.
Wij besteden veel aandacht en tijd aan het maken van de juiste match en het onderhouden van persoonlijk
contact met onze klanten en cliënten. Solid Sense staat voor kwaliteit en verbinding; het is onze integrale,
persoonlijke en klantgerichte aanpak wat ons daarin onderscheidt.
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Onze kernwaarden zijn:

Wij zijn betrokken

Wij leveren kwaliteit

Wij verbinden

Wij gaan voor
het beste resultaat

Wij verrassen

Wij staan voor
vertrouwen

Kwaliteitsborging
Solid Sense besteedt voortdurend aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening en de verbetering
daarvan. Dit is verankerd in al onze doelstellingen. Wij houden diverse kwaliteitsmetingen om onze
dienstverlening continu te monitoren en indien nodig te verbeteren:
-

tevredenheidsmeting medewerkers (tussentijdse evaluatie en eind evaluatie)

-

tevredenheidsmeting opdrachtgevers

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Wij vertellen je graag meer.
T 085 - 130 34 31
E info@solidsense.nl
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