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Workshop 'Werk vind je met Social Media' (5-3p) 
 

De titel van deze workshop betekent twee dingen: 'Hoe vind jij werk via Social Media?'  
Maar is nog veel belangrijker: 'Vind werk jou eigenlijk wel via Social Media?'  

 
Steeds meer werkgevers en opdrachtgevers plaatsen immers geen vacature meer, maar zoeken liever 

zelf via Social Media en in hun eigen netwerk naar de perfecte match. En… komen ze dan bij jou uit?  
 

Na het volgen van deze workshop is het antwoord 'Ja!' 

 

• Je vraagt je af of Twitter of Facebook jou wel kan helpen met het vinden van werk 

• Je hoort van anderen dat ze banen vinden via Social Media, maar kan ik dat ook? 

• Je bent nieuwsgierig hoe LinkedIn werkt en hoe je op een moderne manier aan werk komt 

• Je vraagt je af of jouw branche of functie geschikt is om werk via Social Media te vinden 

• Je wilt een LinkedIn profiel maken, je weet niet goed hoe je dat professioneel kunt doen 

• Je hebt al een LinkedIn profiel maar twijfelt er aan wat je er wel en niet op moet zetten 

• Je hebt een LinkedIn profiel maar weet niet of het goed is  

 

 

Voor iedereen die: 

 

• het zat is om maar te blijven wachten op de 'perfecte vacature'; 

• graag het heft in eigen hand neemt; 

• via Social Media zijn/haar interessante persoonlijk professionele profiel wil laten zien; 

• zelf actief wil zoeken naar kansen en mogelijkheden; 

• werkgevers, opdrachtgevers, vrienden en zakelijke relaties inspireert om voor jou uit te 

kijken naar interessant werk, zodat je meer kans maakt op het vinden van werk, goede 

contacten opdoet en bouwt aan jouw eigen zakelijke netwerk. 

 

 

Tijdens deze training of workshop krijg je antwoord op de volgende vragen: 

 

• Wat is mijn huidige 'Google profiel'? 

• Wie is mijn doelgroep?  

• Waar zitten werkkansen voor mij?  

• Welke consequenties hebben doelgroep en werkkansen voor mijn Social Media aanpak? 

• Hoe zorg ik voor een goed Google profiel (voor mijn doelgroep)? 

• Waar laat ik mijn unieke profiel zien? Op Facebook? LinkedIn? Een eigen website? 
 

 

             ZIJN DIT DE DINGEN WAAR JE TEGENAAN LOOPT? 

 

VOOR WIE IS DEZE TRANING OF WORKSHOP BEDOELD? 
     

 

                                          WAT GA JE LEREN?      
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Via praktische oefeningen ga je aan de slag met jouw eigen profiel op Social Media. Je geeft en 
ontvangt concrete feedback van docent en medecursisten en krijgt daarmee een heel nieuwe frisse blik 
op jouw eigen Social Media profiel. En…de kansen die jij hiermee voor jezelf kunt creëren. Na afloop van 
deze workshop weet je precies wat je moet en kunt doen om Social Media voor jou te laten werken. 

 

 
Duur : dagdeel 2,5 uur  
Locatie :  Dè Plek – Kanaalpark 157, 2321 JW in Leiden 
Datum :  woensdag 23 augustus 2017 
Tijd : van 13.00 – 15.30 uur 
Tarief : € 95 per deelnemer  
  Gestart wordt bij minimaal 2 deelnemers  

 
  De training is ook als individuele training bij u thuis mogelijk à € 85,- per uur 
 

Bedragen zijn inclusief 21% BTW 

 

 

Trainer :  drs. Bernadette Vrijling – psychologe / coach / trainer / ondernemer 

 

 

 

 

Dat kunt u doen via ons e-mailadres:  info@re-integratieonderwijs.nl  of door met ons contact op 

te nemen via: 

M : 06 51709485  
T : 071 5140736  
 

 

WAT LEVERT DEZE TRAINING OF WORKSHOP JOU OP? 

 

NADERE INFORMATIE? 

 

                                          DE TRAINER      

 

                                          AANMELDEN?      
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