Solliciteren 3.0
Effectief werken aan je loopbaan
Scoren met solliciteren
Als professional op HBO- of academisch niveau zoek je een nieuwe uitdaging. Maar steeds weer die
afwijzing. De twijfel slaat toe, ‘ligt het aan mij?’
Nee, het ligt niet aan jou. Maar kijk eens naar de manier waarop je solliciteert. Hanteer je – onbewust - de
werkwijze uit de vorige eeuw? Dáár is dus anno 2016 héél veel te winnen!
In één dagdeel helpt Styx je met de training Solliciteren 3.0 op weg om wél te scoren!

Solliciteren in de 21ste eeuw kun je leren
De banenmotor werkt anders dan 20 jaar geleden. Je werkt op een andere manier aan je nieuwe
baan; vanuit nieuwe rituelen in het digitale, social media tijdperk. Bedrijven werven via nieuwe
media en/of hun medewerk(st)ers. Speel daarop in.
Moeilijk? Dat lijkt zo, maar valt reuze mee als je de beginselen weet. Ruwweg twee derde van de
vacatures zijn niet zichtbaar en op de resterende één derde reageren al gauw 100 sollicitanten.
Wil je daar tussen zitten?
Nee dus. Leer de nieuwe methode en richt je pijlen op het veel grotere aanbod niet-zichtbare
vacatures!

Solliciteren 3.0
Je bent gewend resultaten te boeken, hebt een stevig trackrecord. Ging van baan naar baan. Dankzij je
ervaring is je focus anders en bied je zoveel meer. Of je bent een ambitieuze starter, die klaar is voor het
werkende leven. Maar solliciteren levert geen succes op…
Met Solliciteren 3.0 leer je hoe je effectief te werk gaat, je motivatie vergroot en echte keuzes maakt.
Wacht niet af en worstel niet langer met solliciteren zonder resultaat. Kansen pakken was toch altijd al
deel van je succes?

De compacte training Solliciteren 3.0 helpt bij:





Inzicht krijgen in de arbeidsmarktrituelen anno nu
Effectiever solliciteren
Focus krijgen op je rol in een organisatie
Structuur brengen in je plan van aanpak

De training: één dagdeel à 4 uur (middag of avond), maandelijks bij Styx (Fellenoord 204, Eindhoven).
Een groep bestaat uit 8-10 personen, waardoor je elkaar versterkt én bouwt aan je netwerk.
De training kost € 98,50 (incl. BTW en koffie/thee/frisdrank).

Solliciteren 3.0 leert je te denken in mogelijkheden, geeft inspiratie en houvast.
Je trainer: Ruud Op den Kamp
Ruud heeft jarenlange ervaring in werving & selectie, loopbaancoaching en
sollicitatietraining voor hoog opgeleiden.
Hij is een positieve en enthousiaste spreker, die op uiterst kritische – maar altijd
inspirerende – manier je denkwijze aanscherpt. Kent alle weerstanden van de
arbeidsmarkt en ook de wegen naar Rome.
Gebruikt effectieve hulpmiddelen en daagt je uit jezelf te laten zien. Jouw succes staat
centraal.
Meer weten of je aanmelden?
Bel of mail Ruud Op den Kamp: 040-2466002, 0651-193885 resp. opdenkamp@styx.cc

