Afgestudeerd en dan?
Wie zit er op mij te wachten...

Werk zoeken in tijden van crisis
Dus moet je overal op solliciteren om in ieder geval
aan het werk te komen? Niet dus. Het beste werkt
het om gericht te solliciteren, op die functies, bij die
werkgevers, die echt bij jouw persoonlijkheid en
motivatie passen. Dan heb je een goed verhaal en
val je op door gedrevenheid.

Diane Koster van MaakBaan is haar
carrière begonnen als ICT-deskundige.
Nu heeft zij een praktijk in coaching en
organisatie-ontwikkeling en helpt zij
mensen en organisaties werk te maken
van hun passie.

MaakBaan werkt met professionele
instrumenten, waarmee je snel inzicht
Kom naar de MaakBaan workshop
krijgt in jouw persoonlijkheid en jouw
drijfveren. Diane Koster helpt je bij de
Werk zoeken op basis van persoonlijk onderzoek
vertaalslag van deze instrumenten naar
In deze workshop, leer je waar jij door jouw
jouw situatie. Dit helpt jou om te kunnen
persoonlijkheid en motivatie goed past qua functie
bepalen bij welk bedrijf en in welke
en werkomgeving. Jij kiest waar je wil werken en daar functie, jij op je plek zal zijn.
kunnen deze werkgevers niet omheen! Als je je
sollicitaties richt op deze bedrijven, dit soort functies
Klanten over MaakBaan:
en je laat horen waarom jij ervan overtuigt bent dat jij “De functie was perfect, alleen bij het
verkeerde bedrijf. Op basis van de
toegevoegde waarde hebt, dan wordt de kans dat
je aangenomen wordt veel groter. Te mooi om waar analyses bij MaakBaan, kon ik een
omgeving kiezen die beter bij mij past. En
te zijn? Honderden MaakBaan klanten zijn je voor
ik kan ook vertellen waarom. Dat was
gegaan.
doorslaggevend bij mijn sollicitatie”
Adviseur zakelijke dienstverlening.
Inclusief uitgebreide rapportage
Je krijgt een uitgebreide rapportage mee naar huis,
waarin jouw drijfveren en de kleuren van jouw
persoonlijkheid zijn verwerkt.
Vragen die aan bod komen zijn:
• Waar ligt mijn passie? Wat wil ik? Wie ben ik?
• Welke omgeving past bij mij?
• Wat voor soort functie past bij mij?
• Hoe overtuig ik mijn toekomstige werkgever?

“Door een goede analyse van mijn
drijfveren kon ik beter bepalen wat er in
mijn leven echt toe doet!"
Directeur basisschool
“Ik had geen idee wat mijn drijfveren
waren. Na de workshop kon ik onder
woorden brengen waarom deze studie
echt bij mij past, dat gaf me de zekerheid
om me in te schrijven.” Studente 18 jaar.

De workshop wordt gehouden in Amersfoort,
Arnhemseweg 6 (naast de Plus) van 13:00 tot 17:00u
“Eigenlijk wist ik wel hoe ik in elkaar zat,
en kost € 150,- per persoon inclusief BTW. Kijk op
maar nu kan ik het ook vertalen naar wat
http://www.maakbaan.nl/workshops/WorkshopData/ ik wil gaan doen.” Vrouw 18 jaar.
workshopdata.html voor aanmelden en informatie.
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