Huiskamer- LOOPBAAN- workshops
Wil jij nu eens echt aan de slag met je LinkedIn profiel: 100% compleet, vindbaar in
Google teneinde benaderd te worden door recruiters?
En, geen zin om af te reizen naar een saaie locatie midden in het land? Geen zin om
met allemaal onbekenden te praten over je twijfels en vragen? Als het nu bij jou in
Haarlem of Amsterdam zou kunnen, aan de keukentafel…..Met bekenden……
Werken aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling kan gewoon bij jou in de
huiskamer met een groep vrienden, vriendinnen, ex-collga’s, familie en buren.
Vaak zijn mensen om je heen met dezelfde thema’s bezig als jij. Waarom dat niet
samen aanpakken? Een workshop op maat zodat je al je vragen kunt stellen en
direct een helder antwoord krijgt. Maatwerk in plaats van confectie.
Ik deel graag op een informele manier mijn expertise over:







netwerken - wat is dat nou en hoe doe je dat als je op zoek bent naar een
nieuwe baan of klus?
een aantrekkelijk cv anno nu samenstellen
een LinkedIn-profiel maken waarmee je ook echt gevonden wordt
solliciteren met inzet van social media en netwerken
een persoonlijk antwoord op de vraag Welk werk past bij mij?
Overige loopbaanthema’s

Huiskamer- LOOPBAAN-workshops
Dat is een workshop die bij iemand thuis plaatsvindt met minimaal vier en maximaal
acht deelnemers in een ontspannen sfeer waarin ruimte is voor serieuze informatie,
uitwisseling van ervaringen, een gezonde dosis humor en veel tips en adviezen om
zelf verder mee aan de slag te gaan.
Werkwijze & kosten
Vertel me over welk thema jij een workshop wilt organiseren, en ik maak een
workshop op maat voor jou en je vrienden. Bij jou thuis, bij een bekende aan huis of
in een andere door jou/jullie verzorgde ruimte
Goed om te weten










minimaal 4 deelnemers, maximaal 6 tot 8 (afhankelijk van de beschikbare
locatie)
beschikbaar is een - voor het afgesproken aantal mensen geschikte - ruimte
met een tafel voor de laptops en een scherm waarop ik mijn laptop kan
aansluiten waarop ik een voor iedereen zichbare presentatie kan geven. Plus
een goede draadloze internetverbinding
jij zorgt voor koffie/thee en water, dat voor aanvang klaarstaat
duur: 2 maximaal 3 uur
kosten: 175 euro (2 uur) of 255 (3 uur), plus reiskosten ov. In de avonduren:
plus 15%
regio: Haarlem en omstreken
documentatie: na de workshop mail ik alle deelnemers de presentatie
aangevuld met de belangrijkste tips en trucs
contact: info@sannehoogervorst.nl – 06.15413699

