Intensieve individuele
cv- en LinkedIn-sessie
De noodzaak van een cv waarin men tot zijn recht komt
Vraag aan een selecteur:
“Hoe leest u cv’s?”
Antwoord:
“In eerste instantie in 9 seconden.”
Selecteurs zijn geneigd om in één oogopslag een eerste indruk over iemand te vormen. Het cv moet
ertoe leiden dat de selecteur ‘getriggerd’ wordt om de sollicitant te willen zien en spreken.
Als loopbaanprofessional heb ik honderden cv’s gezien die cliënten zelf gemaakt hebben. Mijn
ervaring is dat als zij zelf hun eigen cv maken, zij nog niet voor 30% uit de verf komen.
Het curriculum vitae is gericht op het werk dat u wilt gaan doen!
Het uitgangspunt is dat de cliënt arbeidsmarkt klaar is, dat betekent dat de cliënt weet wat hij/zij wil op
de arbeidsmarkt en dat ook ‘draagt’. De cliënt en Aaltje Vincent bouwen samen aan het cv. Met
andere woorden: de cliënt vertelt waarop het cv gericht is en Aaltje begeleidt de cliënt hands-on om dit
professioneel op papier te krijgen en tevens om de woorden te vinden die het cv volledig
ondersteunen.
Een cv-sessie met loopbaanprofessional Aaltje Vincent kent vier onderdelen:
I. Op papier
Ik vraag door op alles wat de cliënt heeft gedaan in zijn/haar opleiding, werkervaring en privéleven.
Daardoor ontstaat een cv:
• waarin werkervaring naar voren komt die de cliënt als heel gewoon ervaart, maar die juist uniek is
• waarin werkervaring naar voren komt die relevant is voor het werk dat veroverd moet worden
• waarin (deeltijd)opleidingen, trainingen, etc. op de juiste plaats tot hun recht komen
• dat in een oogopslag concreet en helder is en waar geen werkgever omheen kan
• met een krachtig profiel over wie de cliënt NU is op de arbeidsmarkt
• waar de cliënt trots op is en dat hij/zij graag aan netwerkcontacten geeft en bij sollicitaties inbrengt
Inspirerende voorbeelden treft u aan op de site www.aaltjevincent.nl.
II. Op LinkedIn
LinkedIn is het openbare cv. Een ieder die dat wenst kan het bekijken, en dat gebeurt ook, zoals in het
werk verkrijgen via-via: “Ik ken een goede voor deze functie, kijk maar op zijn LinkedIn-profiel”.
Daarnaast is het een bron van kandidaten voor recruiters die zoeken op trefwoorden. In de cv-sessie
wordt ook uitgebreid stilgestaan bij profilering op LinkedIn en het effectief gebruik van LinkedIn, zoals
de kracht van de Samenvatting, het omgaan met aanbevelingen, het opbouwen van een netwerk en
het in kaart brengen van uw persoonlijke arbeidsmarkt.
III. Eigen woorden
Tijdens het bouwen aan het cv vinden we tevens de eigen woorden van de cliënt om alle vragen over
de werkervaring, overstappen van baan, gaten in het cv, vertrekargumenten, etc. te kunnen
beantwoorden. Belangrijk daarbij is om de loopbaanstappen in een groter verband te kunnen zetten
en om de zogenaamde ‘rode draad’ te kunnen vertellen. De rol van Aaltje hierbij is om woorden ‘voor
de mond’ te leggen en samen met de cliënt te zoeken naar de authentieke woorden van de cliënt zelf.
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IV. Arbeidsmarktbenadering
De Jobmarketeer geeft tijdens de cv-sessie ook advies op maat over de meest effectieve
benadering van de arbeidsmarkt door de cliënt. Dit kan bestaan uit advies over netwerken,
passende werkomgevingen, werving- & selectiebureaus, sollicitatieactiviteiten, etc.
Beoogd resultaat
De intensieve sessie heeft één enkel doel. En dat is dat u met uw cv en LinkedIn-profiel in al uw
netwerken, op social media en in sollicitatieacties oproept: ‘Die wil ik spreken!’
Voorbereiding
Essentieel is een telefonische intake om te bepalen of de cliënt arbeidsmarktklaar is. Als het
antwoord positief is, ontvang ik graag drie vacatures van te veroveren werk.
Tijdsduur:

een cv-sessie is gem. 3 uur intensief samen aan het werk! Dit wordt aangevuld
met het hands-on optimaliseren van uw LinkedIn-profiel van maximaal 30
minuten, nadat u dit zelf heeft bewerkt vanuit uw nieuwe cv.

Locatie:

kantoor AV&C in Almere-Duin of een externe locatie in overleg met de
opdrachtgever

Kosten:

de investering in een individuele en intensieve cv-sessie met Aaltje Vincent
bedraagt € 1.050,- exclusief btw

Genoemd bedrag is inclusief de boeken: Jobmarketing 2.0 of Het grote sollicitatiewerkboek,
Solliciteren via LinkedIn of Werk vinden met Social Media en Sollicitatiegesprekken doe je zo.
De boeken worden tijdens de cv-sessie verstrekt. Indien op een externe locatie wordt gewerkt,
dan zijn de evt. locatie-, reistijd- en reiskosten (€ 0,27 per km) excl. btw bijkomend.
Vanzelfsprekend ben ik graag bereid deze aanpak nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Aaltje H. Vincent
Loopbaanprofessional RL-C, auteur, trainer

Aaltje is auteur en een zeer ervaren trainer van werkzoekers en
loopbaanprofessionals. Zij deelt haar expertise eveneens in haar checklists en
blogs en op social media, in columns en artikelen in het vakblad, via radio en tv
en in de gedrukte pers.
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