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Werk vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. Of je dat nu fulltime of
parttime doet, werk schenkt een mens veel mogelijkheden. Naast een belegde
boterham brengt het voldoening en kunnen we van ons werk veel leren.
Ja, zèlfs is het mogelijk gelukkig te zijn in en door je werk!
Ben je jouw baan kwijtgeraakt of vind je geen voldoening meer in wat je doet,
dan is het zaak, zo snel mogelijk nieuw perspectief te vinden. Dat is zeker in
deze economisch lastige tijd, van groot belang.
Te lang in onzekerheid zitten door reorganisatie of ontslag of je voldoening
kwijt zijn in het werk dat je doet, het knaagt aan jouw zelfvertrouwen en zal je
mentaal voor een steeds grotere opgave stellen om weer plezierig werk te
vinden.
Het programma TalentWerkt! biedt altijd een oplossing om je snel jouw zin in je
werk terug te laten vinden. Het is modulair opgebouwd uit instrumenten,
workshops en persoonlijke coaching: Kort, krachtig en gedegen.
In deze brochure lees je over de inspirerende oplossingen om jezelf weer snel
nieuw uitzicht te bieden met TalentWerkt! Jobcoaching.
Lees ook de aparte brochures TalentWerkt! Loopbaancoaching en TalentWerkt!
Job Hunt om je nieuwe baan te vinden.
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Een werkgever met een vacature heeft een probleem: Hij zoekt de juiste
man/vrouw voor werk waardoor hij geld kan verdienen. Vrijwel iedereen kan
wel vertellen wat hij heeft gedaan, maar dat helpt een werkgever niet. Je
vergroot je kansen door te kunnen vertellen wat jij komt oplossen voor je salaris
waardoor een werkgever geld met jou kan verdienen. In deze workshop leer je:
• Je persoonlijke en professionele toegevoegde waarde kennen
• Je eigen werkaanbod krachtig omschrijven, waar niemand omheen kan

Een cv krijgt de aandacht die het verdient. Gemiddeld 15 seconden, als het al
daarvan komt. Hoe krijg jij voor elkaar, dat aan jouw cv wèl de juiste aandacht
wordt besteed? Aan het eind van deze workshop heb je geleerd:
• Hoe je een sollicitatiebrief en cv maakt dat vertelt wat je komt brengen
• Waarom je altijd meerdere cv’s nodig hebt en hoe je dat snel organiseert

Vind je netwerken maar drukdoenerij die nergens over gaat? Wil je ontspannen
een gesprek kunnen voeren met mensen die je nog niet kent, dan is deze
workshop de moeite waard. Je krijgt oefeningen en ervaart hoeveel plezier je
met persoonlijk netwerken krijgt. Je leert in deze workshop:
• Een prettige eerste indruk maken
• Relaxed kijken naar jezelf zonder jezelf te veroordelen
• Je netwerk inventariseren en gemakkelijk uitbreiden

Werk vinden is vandaag de dag zeker ook ‘gevonden worden’. Ben je niet thuis
in social media, dan loop je zoveel kansen mis op het gevonden worden door
recruiters en werkgevers. Je krijgt geen uitnodiging voor een interview. En dat is
jammer! Wij leren je social media als Linked In, Facebook en Twitter voor jou te
laten werken. Dat scheelt een hoop ‘gewerk’!
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• Netwerken: leuk & effectief, het kan echt
• Je cv bovenop de stapel, solliciteren met resultaat
• Weten wat je waard bent

Deze brochure is onderdeel van een modulair programma dat bestaat uit :
TalentWerkt! Loopbaancoaching
Talentwerkt! Jobcoaching
Talentwerkt! Job Hunt
Kijk voor uitgebreide informatie op de website www.talentwerkt.nl
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