Je weet precies wat voor baan je
zoekt maar waar vind je die? En
hoe presenteer je jezelf? In het 2
sterren outplacement programma
helpen we je met jouw profilering
en praktische ondersteuning bij
netwerken en solliciteren.
Als je werk zoekt is het belangrijk om op te vallen tussen de andere sollicitanten. Daarom
werk je in dit programma aan een onderscheidende profilering in cv, brief en op social
media. Daarnaast oefen je met presentatie- en gespreksvaardigheden en leer je hoe je slim
gebruik maakt van de verschillende manieren om werk te vinden. We gaan samen aan de
slag om jouw nieuwe baan te vinden.

Wat kan je verwachten in dit traject?
In 3 maanden doorloop je 4 modules en ga je
optimaal voorbereid aan de slag met
solliciteren:

Met jouw adviseur heb je tijdens het traject
vijf afspraken. Bovendien is de adviseur ook
via het loopbaanportaal bereikbaar. Zo kan je
tussen de persoonlijke afspraken door, op elk
moment dat het jou uitkomt, online een vraag
stellen aan jouw adviseur.
Workshops
Je volgt de workshops:
 cv en brief
 netwerken en solliciteren
 LinkedIn
Focus loopbaanportaal
Het Focus loopbaanportaal is een digitale
omgeving met verschillende testen,
sollicitatietips, een vacaturebank, informatie
over beroepen en allerlei handige
hulpmiddelen om werk te vinden.

De juiste mix
In onze aanpak combineren we persoonlijke
begeleiding door de loopbaanadviseur, de
jobsearcher, een loopbaanportaal en (online)
workshops en webinars.
Persoonlijke loopbaanadviseur
Je start het programma met een gesprek met
je persoonlijke loopbaanadviseur. Daarin maken jullie afspraken over welke ondersteuning
je precies nodig hebt.

Jobclubs en jobsearcher
Naast jouw persoonlijke adviseur staat ook
de jobsearcher voor je klaar om je te helpen
bij het solliciteren. Hij zoekt actief mee naar
vacatures en introduceert je in het Focus
netwerk.
Iedere 2 weken organiseert de jobsearcher
de jobclub. Tijdens de jobclub krijg je
praktische sollicitatietips en bereid je je voor
op netwerk- en sollicitatiegesprekken.
Door het uitwisselen van ervaringen word je
een steeds betere sollicitant en kun je
profiteren van de contacten van andere
deelnemers om je netwerk uit te breiden.

Planning van het outplacement programma
De kracht van dit 3 maanden programma zit in de logische volgorde. We zorgen dat je snel kunt
beginnen met netwerken en solliciteren. Daarom starten we het programma met een serie workshops om je arbeidsmarktkennis te vergroten. In het onderstaande overzicht zijn alle stappen in
het programma per week in kaart gebracht. Deze tijdslijn is een richtlijn waarvan we kunnen
afwijken als dit beter aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Contact?
Als je vragen hebt over onze outplacementdienstverlening bel met 088 071400, mail naar
projectbureau@focusnederland.nl of stel je vraag via het contactformulier op onze website.

