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SOLLICITATIETRAINING EN 
JOBHUNTING

In het begin van het begeleidingstraject start je met een 
pragmatische online sollicitatietraining die in kleine 
groepjes van maximaal 4 kandidaten gegeven wordt. De 
training bestaat uit maximaal 8 dagdelen en wordt 
verspreid over 2 weken gegeven. De inhoud van de 
training bestaat afwisselend uit online groepstraining en 

individuele ondersteuning.

De online groepstraining wordt gebruikt om praktische 
kennis over te dragen, en ervaringen en tips met elkaar 
te delen. 

In de individuele ondersteuning wordt je aan de hand 
van online tools begeleid in het praktisch verdiepen van 
je sollicitatievaardigheden. 

De onderwerpen van de live online sollicitatie trainingen 
zijn: 

• Arbeidsmarktverkenning (wat is de kortste weg naar 
werk?)

• Aantrekkelijk CV opstellen
• Pitch maken (wie ben ik, wat kan ik, wat heb ik te 

bieden)

• Motivatiebrief opstellen
• Actief je eigen netwerk bouwen en gebruiken
• Effectief gebruik van Social Media
• Vacatures zoeken en analyseren
• Sollicitatiegesprek oefenen

Aan het einde van de training ben je “arbeidsmarkt 
klaar” en kan je 1e sollicitatie de deur uit.

Na de online training krijg jij persoonlijke en 
flexibele ondersteuning door de jobhunter. De 
jobhunter gaat actief voor je aan de slag, zoekt 
vacatures, legt contacten en geeft je extra tips 
toegespitst op jouw situatie, functie en branche. 
Je wordt gestimuleerd en geactiveerd.

JOBHUNTING 

Kosten: Euro. 950,- (excl. BTW)

KOSTEN 

Ben je op zoek naar een andere baan? En zoek je 
maatwerk en doelgerichte ondersteuning hierin? Choice 
en Partners bied je een professionele en flexibele 
begeleiding, gericht op jouw wensen. Zo kun  je je doel 
zo snel mogelijk en succesvol bereiken

In de zoektocht naar ander 
werk, sta je niet alleen

ONLINE SOLLICITATIETRAINING

DUUR 

Ons van werk naar werk traject duurt 3 maan-
den.


