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'Solliciteren en Presenteren’  - vereist professionele voorbereiding (5-1p) 
 

De titel suggereert dat je pas effectief kunt solliciteren indien je jezelf op professionele wijze hebt 
voorbereid. Dat klopt. Van belang is een modern en goed CV, een correcte brief of e-mail 

en vooral heel veel zelfvertrouwen! 

 
Naast de toepassing van tools als Social media (vooral LinkedIn en Facebook) en het toepassen van 

Netwerken blijft vooralsnog solliciteren een middel om aan een baan te komen. 

 

 Je bent je baan kwijtgeraakt en zoek een nieuwe job, maar je hebt al jaren niet meer 

gesolliciteerd. Help! 

 Je vraagt je af hoe je het beste een goed en modern CV kunt opstellen. Hoe ziet die er dan uit? 

Wat moet er wel en niet in? 

 Wat moet er in een sollicitatiebrief staan? Iedereen heeft daar een andere mening over. 

 Waar moet ik allemaal aan denken als ik ga solliciteren? 

 Wat moet ik wel en wat moet ik niet vermelden? 

 Ik ben al een tijdje zonder werk; hoe kan ik dat toch positief in mijn CV verklaren? 

 Ik denk dat ik tijdens selectiegesprekken dichtsla. Hoe voorkom ik dat? 

 Hoe presenteer ik mijzelf? Hoe stel ik mij op? Wat trek ik aan? 

 Je hebt van vrienden gehoord dat je je ‘pitch’ moet kunnen overbrengen. Wat zijn mijn 

interessante  ‘verkoop punten’ (selling points), wat heb ik te bieden?  

 Ik zou best eens een selectiegesprek willen uitproberen.  

 

 
Voor iedereen die: 

 Het gevoel wil hebben goed voorbereid te zijn op (komende) sollicitatieprocedures en 

selectiegesprekken, omdat het jaren geleden is dat werd gesolliciteerd. 

 Een modern basis CV en basis Sollicitatiebrief wil hebben. 

 Benieuwd is wat nou precies je eigen ‘selling points’ zijn en hoe je die het beste kunt uitdragen. 

 Wil weten wat je nu wel en juist niet tijdens selectiegesprekken moet zeggen. 

 Een stevige ‘pitch’ wil leren opstellen en wil uitdragen en een selectiegesprek wil oefenen. 

 Graag deskundige ondersteuning wenst bij de opstartfase in het vinden en aangenomen worden 
in een andere baan. 

 Opbouwende feed back wil hebben op zijn presentatie. 

 Met passie en zelfvertrouwen sollicitatieprocedures wil aangaan. 

 

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

 Hoe stel ik een goed modern CV op? 

 Hoe stel ik een goede sollicitatiebrief op? 

 Hoe gaat mijn persoonlijke ‘pitch’ er uit zien en hoe breng ik die stevig naar voren? 

 

             ZIJN DIT DE DINGEN WAAR JE TEGENAAN LOOPT?      

 

                   VOOR WIE IS DEZE TRAINING OF WORKSHOP BEDOELD?      

 

                                          WAT GA JE LEREN?      
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 Wat voor dingen zeg ik wel en welke niet in mijn sollicitatiebrief en tijdens een selectiegesprek? 

 Wat kan ik doen om mijn zelfvertrouwen (weer) stevig te voelen? 

 Hoe voer ik een selectiegesprek, wat trek ik aan? 

 Hoe kan ik zo effectief mogelijk solliciteren? 

 

Via praktische oefeningen ga je aan de slag.  Je geeft en ontvangt concrete feedback van de docent en 
medecursisten en je oefent met jouw presentatie en neemt deel aan selectierondes om je vaardigheden 
te oefenen. Na afloop van de workshop of training ben je goed voorbereid op het doen van sollicitaties 
en voel je je veel bewuster en heb je meer zelfvertrouwen. Dit omdat je weet hoe het allemaal gaat en 
wat je kunt verwachten.  
 

 

Duur : dagdeel 2,5 uur  
Locatie :  Dè Plek – Kanaalpark 157  2321 JW Leiden 
Datum :  Woensdag 23 augustus 2017 
Tijd : van 9.30 – 12.00 uur 
Tarief : € 85 per deelnemer  
  Gestart wordt bij minimaal 2 deelnemers  
 

  De training is ook individuele training bij u thuis mogelijk à € 75,- per uur . 
 

Bedragen zijn inclusief 21% aan BTW 

 

 

 

Trainer :  Wouter Fontein  
   register loopbaancoach CMI+ Noloc, trainer en 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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