
 

 

 

‘Slimmer solliciteren’ 

Wil je het maximale rendement uit je sollicitatieactiviteiten halen en je bent op zoek naar een nieuwe 
baan. Wij helpen je daarbij. Na het volgen van de cursus ‘Slimmer Solliciteren’ ben je helemaal klaar 

om succesvol te solliciteren. In 10 weken bereiden we je voor hoe jij de ‘oplossing’ bent voor het 

‘probleem’ van het bedrijf waar je gaat solliciteren. 

We starten de cursus met het analyseren van wie je bent en waar je sterke punten liggen. Na het bepalen van je 

strategie geven we je tools om professioneel te kunnen netwerken en wat je kan doen, voordat je je 

sollicitatiebrief en cv op maat gaat schrijven. Hierna gaan we digitaal. Hoe kan ik mezelf het beste ‘verkopen’ met 
sociale media en waar vind ik vacatures online? Hoe stel ik mijn accounts en alerts zo in dat bedrijven gericht naar 

mij zoeken? Wat kan ik met LinkedIn, Twitter en Facebook en hoe kan ik hiermee solliciteren. Gefeliciteerd, je mag 

op gesprek. Wat trek ik aan en hoe kom ik goed over als ik op gesprek mag? Welke vragen kunnen worden gesteld 

en wat ga ik hierop antwoorden?  Kortom, een complete cursus waarin je je sterke punten en opgedane kennis 
volledig gaat gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan.     

Wat is de inhoud van deze cursus?  

 Kennis maken (voorbereiding op elevator pitch) 

 Jezelf in kaart brengen. Wie ben je nou eigenlijk en waar ben je goed in?  

 Sollicitatie strategie. Bepaal je uiteindelijke doel. 

 Professioneel netwerken! Wie uit mijn netwerk kan mij helpen om een geschikte baan te vinden? 
 Acquisitie /telefoneren. Hiermee starten we na een vacature analyse en het maken van een telefoonscript. 

 Hoe schrijf ik mijn sollicitatiebrief “op maat” aangepast op de vacature?  

 Hoe val ik op met mijn cv. Hoe verstuur ik deze online en kan ik mijn cv overal online achterlaten?  

 Sociale media sollicitatie tips en trucs. Wat zijn de gedragscodes op sociale media? Wat voor 

wachtwoorden en welke profielfoto gebruik ik? 

 Wat kan ik met Google en andere zoekmachines? 

 Wat is personal branding? Hoe kan ik dit in mijn voordeel laten werken? 

 Online vacatures. Waar vind ik die? Hoe maak ik accounts en alerts aan? 

 Het opzetten en/of inrichten van een professioneel LinkedIn Profiel.  

 Solliciteren met LinkedIn.  

 Wat is Twilliciteren en hoe kan ik met Facebook solliciteren? 

 Non-verbaal gedrag, houding en uiterlijk. 

 Het uiteindelijke sollicitatiegesprek. Welke vragen kunnen worden gesteld en wat ga ik hierop antwoorden? 

Hoe de training precies wordt ingericht is mede-afhankelijk van de leerdoelen van de deelnemende cursisten. 

 

Informatie over de training 'Slimmer Solliciteren': 

 Starteisen: Er is voor deze training digitale voorkennis vereist. (Training ‘Slimmer Digitaal’) 

 Zelf meebrengen: Computer of laptop met muis. 

 Tijd: 10 dagdelen van 2,5 uur. 
 Locatie: Diverse locaties of in-company 

 Aanmelden: Via het contactformulier. 

 Kosten: De training kost € 250,-  p/p 

 Betaling: Je ontvangt een factuur, nadat je een bevestiging van Slimmer Solliciteren hebt ontvangen, voor 
de training. Factuur moet betaald zijn voor aanvang van training. 

 Na afloop: Ontvang je een bewijs van deelname. 

  

  


