UWV organiseert een
Inspiratiedag met als thema:
‘Solliciteren anno 2016’.
Komt u ook?
De Inspiratiedag bestaat uit een markt en workshops. Voor de workshops moet u zich
vooraf aanmelden, de markt kunt u bezoeken tussen 9:30 uur tot 12:00 uur en tussen
13:00 uur en 16:30 uur.
Waar en wanneer
Dinsdag 22 maart 2016
Werkplein Zuidoost-Drenthe: Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen

Programma workshops
We hebben vier workshops voor u in de aanbieding!
1. Creëer uw eigen droombaan
2. Hoe gebruikt u social media om een baan te vinden
3. Pak het eens anders aan met netwerken
4. De juiste sollicitatielook
Op de volgende pagina kunt u kennis maken met de trainer en vindt u een uitgebreide beschrijving van de inhoud van
de workshops.

Aanmelden workshops
Geef uw keuze (maximaal 2) uiterlijk 16 maart door via inspiratiedagenemmen@uwv.nl. Vermeld daarbij uw naam,
Burgerservicenummer en de workshop(s) die u wilt bijwonen + het tijdstip. U ontvangt uiterlijk 18 maart een e-mail met
een bevestiging van de workshop(s). Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dan is de workshop helaas al volgeboekt.

Programma inspiratiemarkt
Op de markt vindt u de volgende activiteiten waar u vrijblijvend aan mee kunt doen.
Competentie Test Centrum
kunt u uw kwaliteiten benoemen?
LeerWerkLoket
cursus of opleiding volgen?
Film Elevator Pitch
hoe presenteert u zichzelf in 1 minuut?
Oefenen van een Elevator Pitch
zelf eens proberen en feedback krijgen.
Wandeling langs diverse Curriculum Vitae’s
is mijn CV 2016-proof?
CV-check
vraag hier tips!
CV maken in het Duits
waar dient u rekening mee te houden?
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Fotograaf
laat een foto maken voor op uw CV!
r
0 uu

13:0

Programma Workshops
Focus op je kracht!
Gastspreker Frank Roelands

Creëer uw eigen droombaan.
Leg de focus op uw kracht.

09:30 tot 10:30 uur
11:00 tot 12:00 uur
13:30 tot 14:30 uur
15:00 tot 16:00 uur

Social Media
Gastspreker Daniel Charmes
09:30 tot 10:30 uur
11:00 tot 12:00 uur
13:30 tot 14:30 uur
15:00 tot 16:00 uur

Hoe gebruikt u social media om dé baan
te vinden? Hoe zorgt u ervoor dat u gevonden wordt?
Ik neem u mee in de wereld van social media en
leg u uit hoe u dit effectief kunt inzetten.

Netwerken werkt!
Gastspreker Gea Bausch
09:30 tot 10:30 uur
11:00 tot 12:00 uur
13:30 tot 14:30 uur
15:00 tot 16:00 uur

De juiste sollicitatielook
Gastspreker Veerle Biront
11:00 tot 12:00 uur
13:30 tot 14:30 uur

Ket u dit gevoel? U hebt een prachtig CV,
schrijft mooie gemotiveerde brieven en toch valtaf:de
keuze telkens helaas niet op u. U vraagt zich
“Wat doe ik verkeerd?” U vindt het lastig om
gemotiveerd en creatief te blijven. U voelt zich soms
moedeloos en eenzaam in de zoektocht naar
een nieuwe baan. PAK HET DAN VOORTAAN
EENS HEEL ANDERS AAN! HOE?
ik u graag zien. Tot ziens bij de workshop
laat
Dat
NETWERKEN WERKT!
Met kleding kunt u invloed uitoefenen op
de indruk die u achterlaat bij anderen. Juist
dat
als u gaat solliciteren bepaalt kleding het beeldctieve
intera
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workshop krijgt u handvaten, tips en advies over
wat u wel en beter niet kunt dragen tijdens een
sollicitatiegesprek. Met als doel uw slagingskans
op de arbeidsmarkt te vergroten.

