Workshop:

STERK voor WERK

Een onderscheidend CV
Je bent aan het solliciteren of je wil je oriënteren op
ander werk. Daarvoor heb je een CV nodig. Met deze
workshop van MaakBaan, maak je jouw CV

STERK voor WERK
op basis van jouw specifieke eigenschappen en jouw
drijfveren. In twee middagen van 4 uur, ga je een CV
maken, waarmee je door de juiste werkgevers uit de
stapel geselecteerd wordt om op gesprek te komen,
voor die functies die jou goed passen.

Diane Koster van MaakBaan heeft na
een beroepskeuze-test in haar jeugd
een technische opleiding gevolgd en
is haar carrière begonnen als ICTdeskundige. Nu heeft zij een praktijk in
coaching en organisatie-ontwikkeling
en helpt zij mensen en organisaties
werk te maken van hun passie.
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MaakBaan werkt met professionele
instrumenten, waarmee je snel inzicht
krijgt in jouw persoonlijkheid, drijfveren
en competenties. Diane Koster helpt
Hoe werkt het?
je bij de vertaalslag van deze
De klanten die bij mij aankloppen omdat het niet lukt om
instrumenten naar jouw situatie.
een leuke baan te krijgen, hebben in hun CV vaak
alleen opgesomd wat ze gedaan hebben en welke
Klanten over MaakBaan:
functie zij hebben vervuld. Dat is niet onderscheidend.
Ik heb geleerd hoe ik een goed CV
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op kan stellen en ik heb na het
opzeggen van mijn vast
dienstverband nog geen moment
zonder werk gezeten.
(Interim manager)

Maak het verschil met jouw hoe en waarom
Om uit de stapel van CV’s en sollicitatiebrieven
geselecteerd te worden, kan je het beste vertellen HOE
jij deze taken uitgevoerd hebt en WAAROM je voor een
bepaalde aanpak gekozen hebt. Daarmee maak je het
Door Diane’s coaching groeide het
verschil. In deze workshop krijg je hulpmiddelen om jouw
beeld wat ik wilde en ze hielp me de
drijfveren en jouw persoonlijkheid te verwoorden in je CV.
baan te krijgen waarin ik nu alweer
een paar maanden aan de slag ben.
De eerste middag wordt gewerkt aan jouw profielschets. (ICT professional)
De tweede middag aan de ervaringsdetails. Je krijgt
Ik kan nu scherper verwoorden wat ik
vòòr de workshop het e-book van MaakBaan en door
wel en wat ik niet wil.
meteen te beginnen met de opdrachten, kan je in de
(Marketing manager)
workshops gerichte hulp krijgen.
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Waar, hoelang en hoe duur?
De workshops worden gehouden in Amersfoort van 13:00
tot 17:00 uur en kosten € 500,- per persoon inclusief BTW
voor beide workshops. Beide middagen vullen elkaar
aan en zijn nodig voor een CV dat STERK voor WERK is.

MaakBaan, Diane Koster
Individuele coaching en organisatie ontwikkeling
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Ik vond het een fijn loopbaan-traject
en een prettige samenwerking: ik heb
veel inzichten over mijzelf opgedaan.
Ik heb nu die droombaan. Diane heel
erg bedankt! (Beleidsmedewerkster)
Maiskamp 2
3828HX Hoogland
033-2103321 of 06-55150807
diane@maakbaan.nl

