
 

Online solliciteren 

Heb je ook problemen om vier keer per maand gericht te solliciteren? Ja! Dan is de training 'Online 
solliciteren' iets voor jou. Je gaat samen met een ervaren sollicitatiecoach bekijken welke 22! (online) 
sollicitatie mogelijkheden er zijn.  Welke past het beste bij jou en hoe kun je op een makkelijke 
manier hiermee solliciteren. We gaan enkele vacaturesites bekijken en op deze sites samen een 
profiel aanmaken. Daarna je curriculum vitae uploaden en stellen we diverse alerts in zodat je een 
email krijgt wanneer er passende vacatures voor jou voorbij komen. Dit alles doen we nadat we een 
nieuw sollicitatie emailadres hebben aangemaakt en we weten wat voor een veilig wachtwoord we 
kunnen gebruiken om onze profielen te beveiligen. 

Wat leer je tijdens de training 'Online solliciteren'? 

• Voorbereiding – Wat moet ik vooraf op orde hebben? 
• Welke emailadres en wachtwoord ga ik gebruiken? 
• Via welke wervingskanalen kan ik het beste solliciteren? 
• Waar kun je de meeste vacatures online vinden? 
• Meest genoemde sites voor het zoeken naar een nieuwe baan. 
• Overzicht van uitzend-, wervings- en selectiebureaus. 
• Waar kan ik het beste een profiel aanmaken? 
• We gaan samen een profiel op diverse vacaturesites aanmaken. 
• Hoe vind ik een passende vacature? 
• Online solliciteren, waar moet ik op letten? 
• Email alerts instellen. 
• Tips en trucs. 
 
Hoe de training precies wordt ingericht is mede-afhankelijk van de leerdoelen van de deelnemende 

cursisten. 

Informatie over de training 'online solliciteren': 

• Starteisen: Er is voor deze training geen specifieke voorkennis vereist. 
• Zelf meebrengen: Computer of laptop met muis. 
• Tijd: 1 dag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
• Locatie: Diverse locaties of in-company 
• Aanmelden: Via het contactformulier. 
• Kosten: De training kost € 399,00 p/p.    
•  Betaling: Je ontvangt een factuur, nadat je een bevestiging van OKE4U hebt ontvangen, voor de  
  training. Factuur moet betaald zijn voor aanvang van training. 
 

Na afloop: Ontvang je een bewijs van deelname. 

Heeft u interesse, maar is dit niet de cursus die u zoekt? Bekijk onze andere mogelijkheden op 
www.OKE4U.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 
info@oke4u.nl. 
Bellen mag ook: 06-83776166. 

 


