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1. Basistraining
Opzet profiel

Basistraining opzet profiel

In de basistraining ‘opzet profiel’ leer je HOE:
✓ Je van A. tot Z. een online persoonlijk en
professioneel profiel aanmaakt.
✓ Je de basishandeling uitvoert binnen je
eigen profiel.
✓ Je jezelf onderscheid en profileert t.o.v.
andere LinkedIN gebruikers.
✓ Je netwerkt.
✓ Tips & Trucs voor de basis gebruiker.
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2.Hoe Werkt linkedin
voor werkzoekenden

Hoe werkt Linkedin voor werkzoekenden

In de training Hoe werkt Linkedin
voor werkzoekenden leer je HOE:

✓ Je de elevatorpitch effectief inzet binnen
je persoonlijk profiel.
✓ Je opvalt en zichtbaar bent voor recruiters
en werkgevers door Linkedin te gebruiken.
✓ Je vacatures zoekt en vindt!
✓ Je solliciteert op een effectieve wijze via
LinkedIN.
✓ Je actief netwerkt in de zoekmarkt voor
vacatures en werkgevers.
✓ Je jouw profiel het best laat opvallen.
✓ Je anderen laat werken voor jou om tot de
gewenste baan te komen.
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3.Linkedin check
bestaand profiel

Linkedin check voor werkzoekenden

In de Linkedin check
voor werkzoekenden ontvang je per mail een:
✓ Uitgebreide online check van je persoonlijke
profiel.
✓ Tips & wijzigingen mbt. het effectief inzetten
en presenteren van je profiel.
✓ Tips per onderdeel hoe je profiel effectiever
naar voren komt in relatie tot ander
sollicitatietools zoals je CV.
✓ Alle tips en feedback per mail of indien
gewenst per telefoon teruggekoppeld.
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Tarieven: excl. BTW. / per deelnemer
✓ Groepstraining training 1 of 2:
max. 10 deelnemers: € 85,00 per deelnemer
✓ Individuele training 1 of 2:
€ 125,00 per deelnemer
✓ Individuele online losse check bestaand Linkedin
profiel:
€ 85,00 per profiel
✓ Trainingslocatie dient voorzien te zijn van beamer en
of locatie die voorziet in groepen tot maximaal 10
deelnemers.
Trainer / Hanno Schoenmakers
06-23436774
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