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Training Solliciteren op je best
The art of being fully prepared
Je bent op zoek naar een nieuwe baan en wilt goed voorbereid gaan solliciteren. Maar hoe ziet een goede
motivatiebrief er ook alweer uit? En wat kun je doen om in het sollicitatiegesprek je van je beste kant te laten
zien?
Deze training solliciteren helpt je klaar te zijn voor het hele sollicitatieproces: van zoeken naar banen en
motivatiebrieven schrijven tot het laatste sollicitatiegesprek.

Doel
Het doel van deze training is jou klaar te stomen voor het vinden en krijgen van een nieuwe baan.

Doelgroep
Deze training 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.

Wij helpen jou
•

Effectief banen te leren zoeken

•

Een goed CV te leren schrijven

•

Een pakkende motivatiebrief te schrijven

•

Jezelf sterk te presenteren in sollicitatiegesprekken

Zo werken wij
Het programma is op maat gemaakt en wordt altijd afgestemd op de behoefte jouw behoeften en situatie. De
invulling van de training is een combinatie van theorie, opdrachten en rollenspellen.
Zo leer je in een rollenspel waar je op moet letten tijdens een sollicitatiegesprek (verbaal en non-verbaal) en
hoe je ervoor kunt zorgen dat je ertussenuit springt. Tijdens opdrachten werk je aan het schrijven van een CV
en een motivatiebrief en word je persoonlijk begeleid.

Resultaat
Na deze training:
•

Heb je een goed CV

•

Kun je een sterke motivatiebrief schrijven

•

Kun je jezelf goed presenteren

•

Weet je hoe je vacatures kan vinden
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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. Onze kernwaarden zijn:

Wij zijn betrokken

Wij leveren kwaliteit

Wij verbinden

Wij gaan voor
het beste resultaat

Wij verrassen

Wij staan voor
vertrouwen

Solid Sense is aangesloten bij NOBCO, NOLOC en OVAL.

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

Interesse?

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