
 

 

Training ‘Onderscheidend Solliciteren’ 
Je gaat solliciteren en dat wil je succesvol aanpakken. Hoe doe je dat?  
Onze unieke methodiek biedt handvatten en inzichten voor alle vaardigheden die nodig zijn voor een 
succesvolle arbeidsmarktbenadering. Van vacatureanalyse, eerste oriënterende gesprek, CV, brief, 
LinkedIn tot het laatste arbeidsvoorwaardengesprek. Deze training biedt jou een effectieve werkwijze 
die aansluit bij wat er in de huidige praktijk bij werving en selectie daadwerkelijk gebeurt. Je vergroot 
jouw slagingskans aanzienlijk en creëert een voorsprong op andere sollicitanten doordat je leert jezelf 
onderscheidend te presenteren. Wat je niet gaat doen is jezelf leren te ‘verkopen’; je wilt per slot van 
rekening aangenomen worden ‘als jezelf’ in een baan die bij jou past.  
 
In 4 trainingsbijeenkomsten, in een kleine groep van 5 tot 8 gelijkgestemden, bieden we jou inzichten 
en praktische technieken om doeltreffend te solliciteren en aan tafel te komen bij werkgevers als een 
gelijkwaardige gesprekspartner. Onze aanpak volgt een aantal logische stappen, waardoor je met 
meer zelfvertrouwen op een effectieve en onderscheidende manier succesvol solliciteert.  
 
Voor wie  
De training is bedoeld voor iedereen die in de nabije toekomst wil solliciteren, zowel intern als extern. 
Voor iedereen mét of zonder werkervaring. Voor eenieder die zich te ‘oud’ voelt om nog van baan te 
wisselen en voor diegene die, om welke reden dan ook, lang uit het arbeidsproces is geweest, of als je 
wellicht nog nooit hebt hoeven te solliciteren, ook dat komt voor. 
 
Inhoud & Resultaat 

o Achtergrond en inzichten in werving & selectieprocessen. Wat maakt dat een werkgever juist 
voor jou kiest? 

o Effectief solliciteren door het opstellen van een onderscheidende brief en Curriculum Vitae. Je 
stelt een passend LinkedIn profiel op volgens de methodiek van Aaltje Vincent;  

o Eigen regievoering door bewust te leren kiezen waar je op solliciteert. Je ervaart hoe 
eenvoudig het kan zijn om efficiënter te solliciteren naar de ware vraag achter een vacature; 

o Goede inhoudelijke voorbereiding en technieken om kwaliteiten en competenties authentiek 
te laten zien;  

o Gesprekstechnieken waarbij je de beheersing krijgt van de meest gestelde vragen tijdens 
selectiegesprekken en een gelijkwaardige gesprekspartner bent.  

o Je krijgt inzicht op de psychologische principes en beïnvloedingstechnieken van het 
sollicitatiegesprek; 

o Jezelf presenteren door middel van een pakkende pitch; 
o Ervaringsleer; je gaat direct actief aan de slag op de arbeidsmarkt; 
o Ruimte, aandacht en begeleiding om alle arbeidsmarktvaardigheden in te oefenen en verder 

te versterken.   
 
Tijdsinvestering 

o 4-wekelijkse bijeenkomsten verzorgd door een ervaren loopbaantrainer/ coach; 
o 8 uur per week thuisopdrachten.  

 
Meer informatie 
Bel of mail met info@samen.nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer. 


