
 

 Solliciteren met LinkedIn 

De training 'Solliciteren met LinkedIn' is voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan. 
Netwerken is de manier om nieuw werk te vinden. En dit gebeurt steeds meer online. LinkedIn is een 
veelgebruikt netwerk om je zakelijke contacten mee te onderhouden. Daarmee is het uitermate 
geschikt om er diverse manieren vacatures te zoeken en hierop direct te solliciteren. Tijd om er actief 
gebruik van te maken en de mogelijkheden volledig te benutten. 

Wat leer je tijdens de training 'Solliciteren met LinkedIn? 

• LinkedIn Basis - Wat is LinkedIn, LinkedIn weetjes etc. 
• Het opzetten en/of inrichten van een professioneel profiel - Profiel vullen / 
   instellingen, samenvatting, ervaring etc. 
• Connectie maken - De vele mogelijkheden via startpagina, netwerk opbouwen  
   en relaties onderhouden etc. 
• Vacatures - Via startpagina LinkedIn, via lint, geavanceerd etc. 
• Solliciteren - Via website bedrijf, via LinkedIn etc. 
• Vacatures vinden via groepen en bedrijven. 
• Live solliciteren met LinkedIn. 
• Diverse nieuwe mogelijkheden LinkedIn. 
 

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

Informatie over de training 'Solliciteren met LinkedIn': 

• Starteisen: Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist. 
• Wat breng je zelf mee: Laatste sollicitatiebrief, CV digitaal en een 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. 

 


