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Coach je cliënt naar een 
cv dat wérkt

LIVE cv-training voor loopbaanprofessionals 
1 dagdeel
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Na deze LIVE cv-coachingstraining kun je samen met jouw cliënten cv’s schrijven die oproepen 
'Die wil ik spreken!'. Ook met hun LinkedIn-profiel. Omdat de werkgever in luttele seconden dé 
oplossing ziet voor zijn probleem.

Vraag van werkveroveraars
‘Aaltje, ik heb uitstekende werkervaring, wil nu nieuw werk, heb een gat van twee jaar in mijn cv 
van zeven pagina’s en een slapend LinkedIn-profiel.’ of ‘Aaltje, ik wil na 17 jaar werken als expat 
nu nieuw werk, met Nederland als uitvalsbasis.’ Zo zoeken werkveroveraars contact met mij, 
omdat samen cv’s en LinkedIn-profielen schrijven - die doen wat ze moeten doen - mijn 
vakmanschap is. 

We werken dan meer dan drie uur intensief samen. De startvraag is voor mij altijd: ‘Welk werk wil 
je in 9-seconden veroveren?’ Omdat ik me dan pas écht goed kan verplaatsen in de selecteurs 
voor dat soort vacatures, zoals P&O’ers, leidinggevenden, intercedenten en recruiters. De 
volgende vraag is, telkens weer opnieuw: ‘Wat deed je in je werk?’ En dan wil ik álles weten: 
kwalitatief en kwantitatief. Waarover gaf je advies? Noem eens op. Aan welke projecten werkte 
je? Noem eens op. Wat was het resultaat? Hoe groot was het budget? De antwoorden FILTER ik. 

Het ALSMAAR DOORVRAGEN door mij, zorgt voor zes resultaten bij de cliënt:
1. hij realiseert zich wat hij allemaal heeft neergezet in zijn werk: hij wordt zich daardoor bewust          

van zijn onbewuste bekwaamheden;
2. werkervaring waar hij niet bij stilstaat - ‘dat doe ik gewoon’ - staat nu wél in zijn cv;
3. hij herkent nu de ‘rode draad’ in zijn werkervaring; 
4. hij heeft nu een aansprekend profiel (dat maak ik altijd aan het eind van het traject);
5. hij heeft nu twee uitstekende ‘vellen papier’ én de juiste trefwoorden en functietitels;
6. hij kan zijn expertise en ervaring nu beter dan ooit verwoorden tijdens het sollicitatiegesprek.

Ik vraag, filter en type, zoals ik dat al ruim twintig jaar doe als ik samen met mijn cliënt aan het cv 
werk. Het cv is ook de basis voor een gloednieuw LinkedIn-profiel. En met succes! Mijn 
kandidaten worden gevonden en uitgenodigd!

In de training zie je mij drie uur LIVE aan het werk
In de cv-coachingstraining bouw ik samen met een werkzoeker drie uur LIVE aan het cv. Je ziet 
dan real-life het cv voor je oog ontstaan, met het waarom van het filteren van de informatie en de 
keuze van wat er ‘op papier' komt. Je ziet dat het bewustzijn van de kandidaat op onbewuste 
bekwaamheden groeit. Een van de grote effecten van de individuele cv-coaching bij de cliënt is 
de directe impact op het zelfbewustzijn in het vakmanschap. Een veelgehoorde opmerking is: 
"Goh, wat heb ik eigenlijk veel gedaan, dat kan ik ook allemaal, wat ben ik goed." 
Vanzelfsprekend heeft dit een doorslaggevend effect op het voeren van het sollicitatiegesprek. 
De cv-coaching werkt op vele fronten meteen door!

Daniel Hartman, oud-deelnemer aan de Advanced Jobmarketing Training, zegt er dit over in een 
reactie op zijn blog:
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OPEN training voor loopbaanprofessionals
Sinds najaar 2014 is de 3 uur LIVE cv-coaching onderdeel van de Advanced Jobmarketing voor 
Loopbaanprofessionals (mijn 4-daagse training) en ook van in-company-trainingen bij 
uiteenlopende opdrachtgevers.

Vanaf nu is deze training er ook op basis van OPEN inschrijving voor alle loopbaanprofessionals 
die dit unieke, impactvolle instrument willen inzetten!

Praktisch
Data woensdag 3 juli 2019
Tijden 9.00 uur ontvangst, 9.30 uur start tot 13.00 uur
Locatie in Almere-Duin
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers

Investering
Het tarief van deze LIVE cv-coachingstraining bedraagt € 325.* 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden per e-mail aan info@aaltjevincent.nl of via de website. 
Je aanmelding wordt per e-mail bevestigd. Belangrijk bij aanmelding zijn de volgende gegevens:
jouw eigen contactgegevens, werk, e-mail, mobiele telefoon, huidige functie, het factureeradres en 
eventuele benodigde factuurkenmerken.

*alle genoemde bedragen in deze brochure zijn exclusief 21% btw

Annulering
Na aanmelding en bevestiging is annulering tot en met 3 juni 2019 kosteloos. Bij annulering vanaf 4 
juni 2019 worden door Aaltje Vincent & Company de volledige kosten in rekening gebracht. In de 
plaats stelling is altijd mogelijk. Op iedere training van Aaltje Vincent & Company zijn onze Algemene
Voorwaarden van toepassing.
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