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Werk vinden met social media!

1-daagse hands-on training
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Met	deze	1-daagse	hands-on	 training	 kun	je	LinkedIn,	 Twitter	 en	Facebook	slim	en	effectief	 toepassen	 voor	
het	vinden	 van	nieuw	 werk.

De	onderwerpen	 zijn:
§ Levensloop	 van	de	vacature	en	social	 media:	LinkedIn,	 Twitter	 en	Facebook
§ Persoonlijke	 arbeidsmarkt	 in	kaart	met	social	 media
§ Gevonden	 worden	 voor	werk	in	social	 media
§ Vacatures	 vinden	in	social	 media
§ Sollicitatie-etiquette	 via	social	 media

LinkedIn	 is	als	zakelijk	‘online	 social	 network’	 een	onmisbaar	 hulpmiddel	 geworden	 in	het	veroveren	 van	
nieuw	 werk.	Om	jezelf	te	profileren,	 je	netwerk	 op	te	bouwen	 en	te	onderhouden.	 Recruiters en	
vakcollega’s	maken	volop	gebruik	 van	LinkedIn	 om	elkaar	te	vinden,	 contact	 te	leggen,	 kennis	te	delen	en	de	
best	passende	 talenten	 te	vinden	 voor	nieuw	 werk.	

LinkedIn	 is	absoluut	 cruciaal,	 Twitter	 is	eveneens	onmisbaar;	 voor	 recruiters is	Twitter	 het	tweede	
toonaangevende	 medium.	Het	 is	de	plek	waar	vacatures	 ‘voorgeschoteld	 worden’,	 	je	enorm	 laagdrempelig	
contact	 kunt	leggen	en	waar	je	goed	zichtbaar	 kunt	zijn	in	je	vak.

Facebook	is	aanvullend,	 maar	ook	hier	 kan	slim	en	succesvol	 gebruik	 worden	 gemaakt	om	gevonden	te	
worden	 voor	nieuw	 werk.

Het	is	een	 intensieve	 training	 met	de	theorie	 en	vele	praktijkoefeningen

§ Hoe	werken	 selecteurs	 en	recruiters met	 social	media?
§ Jouw	 arbeidsmarkt	 in	kaart	brengen	 met	LinkedIn
§ LinkedIn,	 jouw	 professionele	 brandpunt	 met:

o slim	trefwoordengebruik
o effectief	 jobmarketinggebruik in	je	profiel
o goed	gebruik	 van	groepen	
o strategisch	 inzetten	 van	je	statusupdate
o opbouwen	 van	een	netwerk	 met	je	vakgenoten	en	hun	selecteurs
o effectief	 netwerk	 van	recruiters,	 intercedenten	 en	consultants	 in	jouw	 vakgebied
o hoe	 vind	je	de	‘onzichtbare	 vacatures’
o netwerkonderhoud	 met	LinkedIn	
o alle	privacy-instellingen	 en	instellingen	 om	goed	gevonden	te	worden	

§ Hoe	leg	je	contact	 op	 LinkedIn?	De	sollicitatie-etiquette
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In	theorie	 wordt	 behandeld:
§ Twitter	 voor	nieuw	 werk,	 met:	

o juiste	 mensen	 vinden,	 vaknieuwsblad en	hoe	leg	ik	persoonlijk	 contact
o profileren	 op	Twitter	 in	je	vak,	zodat	 je	wordt	 gevonden!
o vacaturebank	 in	alle	fasen	van	de	vacature

§ Facebook	 om	gevonden	te	worden	 voor	werk	via	je	vrienden
§ Facebook	 om	bedrijven	 te	vinden	 en	contact	 te	leggen!

Werkmateriaal
Het	boek	‘Werk	 vind	je	met	social	media’,	 Spectrum	 november	 2011,	 wordt	 in	de	meest	actuele	 druk	vooraf	
toegezonden.

Praktisch
Datum vrijdag	30	maart	2018
Tijden	 9.00	uur	ontvangst,	 9.30	uur	 start	 tot	 16.30	uur
Locatie in	Almere-Duin
Groepsgrootte maximaal	 8	deelnemers
Laptop zelf	een	laptop	 met	wifi-mogelijkheid	 meenemen

Investering
De	investering	 in	deze	1-daagse	hands-on	 training	 ‘Werk	vinden	met	social	 media’	 bedraagt	€ 495,-*	 excl.	
21%	BTW. Dit	bedrag	 is	inclusief	 boek,	locatie,	 wifi,	 koffie,	 thee,	 fris	en	een	verzorgde	 lunch.	

Aanmelden
Je	kunt	je	aanmelden	 per	e-mail	 via	info@aaltjevincent.nl.
Je	aanmelding	 wordt	 per	 e-mail	bevestigd.	Belangrijk	 bij	aanmelding	 zijn	 de	volgende	 gegevens:
§ je	eigen	contactgegevens,	 werk,	 e-mail,	 mobiele	 telefoon	 en	huidige	 functie
§ het	factureeradres	 en	eventuele	 benodigde	 factuurkenmerken
§ je	thuisadres	 voor	het	toesturen	 van	het	boek

*Annulering
Na	aanmelding	 en	 bevestiging	is	annulering	tot	en	met	28	februari	 2018	kosteloos.	 Bij	annulering	 vanaf	 1	maart	2018	worden	door	
Aaltje	Vincent	&	Company	 de	volledige	kosten	in	rekening		gebracht.	 In	de	plaats	stelling	is	altijd	mogelijk.	


