online trainingen

Woensdag 1 juni
Sollicitatiespreekuur
10.00 - 12.oo uur
Voor al jouw vragen en persoonlijke hulp
bij jouw zoektocht naar werk.

OP ZOEK NAAR
WERK DAT BIJ
JE PAST?

Woensdag 1 juni
Training: Solliciteren voor
introverten
10.00 - 12.oo uur
Leer hoe je met introverte kwaliteiten een
ijzersterke indruk maakt!

Doe mee aan onze activiteiten!

Donderdag 16 juni
Walk & Talk: Solliciteren en
uitstelgedrag
10.00 - 11.30 uur
Dé koffiepauze voor werkzoekenden met
elke maand een ander thema.

Vrijdag 24 juni
JobOn training: Worden wie
je bent
10.00 - 12.oo uur
Ontdek wie je bent, wat je talenten zijn en
hoe je dit verwerkt in een sollicitatiebrief.
__________________________________

MEER WETEN?
Kijk voor alle informatie op de website
van jouw Bibliotheek of stel je vraag
aan één van onze medewerkers.

Deze online trainingen worden
georganiseerd door een samenwerkingsverband van Overijsselse Bibliotheken.

VIND JOUW DROOMBAAN

PROGRAMMA

De Bibliotheek helpt je met online trainingen. Voor iedereen die
bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Of je nu tijdelijk geen baan
hebt, wilt veranderen van werk of gewoon je CV wilt bijhouden.

Woensdag 2 maart
Sollicitatiespreekuur

Online trainingen

Aanmelden

We hebben dit voorjaar een compleet
programma voor je georganiseerd. Zo
kun je meer leren over hoe je LinkedIn
kunt inzetten, hoe je jouw eigen netwerk
gebruikt, waar jouw talenten liggen of hoe
je jezelf presenteert tijdens sollicitatiegesprekken. En je kunt alles online
bijwonen!

De trainingen en spreekuren zijn
gratis voor leden en niet-leden van de
Bibliotheek. Aanmelden is verplicht.
Ga daarvoor naar de website van jouw
Bibliotheek of vraag het aan één van onze
medewerkers.

Programma
Het programma bestaat uit vier online
trainingen en bijeenkomsten per maand.
De maand begint met een sollicitatiespreekuur, gevolgd door een training en
een netwerkbijeenkomst. We sluiten het
thema af met een JobOn-activiteit.

Online via Zoom
De activiteiten vinden online plaats. Na
aanmelding ontvang je een bevestiging
met een Zoomlink. Om deel te nemen heb
je alleen een laptop nodig met camera,
microfoon en een goed werkende internetverbinding. De Bibliotheek helpt je waar
nodig. Aarzel dus niet en meld je aan!

10.00 - 12.00 uur
Voor al jouw vragen en persoonlijke hulp
bij jouw zoektocht naar werk.

Vrijdag 11 maart
Training: Beter in Beeld

Donderdag 21 april
Walk & Talk: Reageren op
vacatures
10.00 - 11.3o uur
Dé koffiepauze voor werkzoekenden met
elke maand een ander thema.

Dinsdag 26 april
JobOn training: Weten wat je wilt

10.00 - 12.oo uur
Online afspraken zijn aan de orde van de
dag. Hoe presenteer je jezelf goed online?

10.00 - 12.oo uur
Hoe zit jouw droombaan eruit? Welke
elementen zijn voor jou belangrijk?
__________________________________

Donderdag 17 maart
Walk & Talk: Een goede eerste
(online) indruk

Woensdag 11 mei
Sollicitatiespreekuur

10.00 - 11.3o uur
Dé koffiepauze voor werkzoekenden met
elke maand een ander thema.

Vrijdag 25 maart
JobOn training: Kom in actie en
bereik je doel
10.00 - 12.oo uur
Als je weet wat je wilt, kun je het ook
bereiken!
__________________________________

Woensdag 6 april
Sollicitatiespreekuur
10.00 - 12.oo uur
Voor al jouw vragen en persoonlijke hulp
bij jouw zoektocht naar werk.

Woensdag 6 april
Training: Ontspannen en met
plezier netwerken... hoe dan?
10.00 - 12.oo uur
Netwerken is een belangrijke vaardigheid
die iedereen kan leren... jij ook!

10.00 - 12.oo uur
Voor al jouw vragen en persoonlijke hulp
bij jouw zoektocht naar werk.

Dinsdag 17 mei
Training: Storytelling
10.00 - 12.3o uur
Wil je iemand overtuigen? Dan heb je een
goed verhaal nodig!

Donderdag 19 mei
Walk & Talk: Waarom wil je
werken bij werkgever x?
10.00 - 11.3o uur
Dé koffiepauze voor werkzoekenden met
elke maand een ander thema.

Dinsdag 24 mei
JobOn training: Inzicht in je
talenten
10.00 - 12.oo uur
Ontdek wat je talenten zijn en hoe je die
sterk kunt verwoorden!
__________________________________

