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LinkedIn is onmisbaar in het solliciteren. En dat vraagt van jou als

loopbaancoach dat je je cliënten daarop voorbereidt én dat je

weet hoe dat werkt. In 4 uur tijd nemen Jacco en ik je mee in álle

ins en outs van LinkedIn voor loopbaanprofessionals en natuurlijk

ga je er ook zelf mee aan de slag. Na deze training ben je als

loopbaanprofessional helemaal op de hoogte als het gaat om je

kennis van het gevorderd solliciteren via LinkedIn en kun je je

cliënten hierin met vertrouwen begeleiden!

 

Een intensieve en waardevolle 4-uurstraining met vele

praktijkoefeningen

In het eerste uur neemt Jacco je mee in de wereld van de

recruiter op LinkedIn. Vervolgens deel ik de diepgaande ins en

outs van LinkedIn.  

 

De basis van LinkedIn (het profiel) wordt in deze training als

bekend verondersteld. Graag hoor ik ook vooraf je vragen

waarmee je worstelt.

 

 

Wat komt er aan bod tijdens
de training?
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Steeds vaker kreeg ik de vraag om nu eens écht te laten

zien in LinkedIn wat de recruiter ziet, om van een recruiter

zelf te horen hoe hij zoekt en waar hij op let vóórdat je

wordt uitgenodigd. En de vraag naar álle details van

LinkedIn en de finesses van het solliciteren via LinkedIn.

Jacco en ik leren het je graag!

Hoe werken selecteurs en recruiters met LinkedIn?

Wat ziet de recruiter nu echt en waar let hij op?

Zoeken binnen LinkedIn, ook met boolean search

Hoe let de recruiter op je beschikbaarheid

Hoe werken de skills in zijn zoekopdracht?

Recruitment

 

Profiel

 Foto testen, headline, meerdere talen en álle instellingen

Dé manieren om gevonden te worden met je beschikbaarheid

Aanbevelingen, vaardigheden en endorsements aanpassen,

verplaatsen of verwijderen
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Praktisch

Datum: woensdag 4 december 2019 

Locatie: werkstudio Aaltje Vincent & Company in Almere-Duin

Tijden: 8.45 uur ontvangst, van 9.00 uur tot 13.00 uur training

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers

 

Benodigdheden            

Breng je laptop met wifi-mogelijkheid mee en je oplader.

 

Investering

De investering in deze training ‘Solliciteren via LinkedIn voor

gevorderden’ bedraagt € 395,-* excl. 21% btw. Dit bedrag is

inclusief locatie, koffie en thee.   

 

Aanbieding! 

Wanneer je je ook inschrijft voor de training Videosolliciteren of de

LIVE cv-coachingstraining van dit najaar, betaal je voor ‘Solliciteren

via LinkedIn voor gevorderden’ slechts € 325,-. We bieden dit nu

aan omdat Jacco en ik 10 jaar geleden onze bestseller ‘Solliciteren

via LinkedIn’ uitbrachten en dat vieren we graag met je!

 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden via de website. Je aanmelding wordt per 

e-mail bevestigd. 

 

 *Annulering

Na aanmelding en bevestiging is annulering tot en met 4 november 2019

kosteloos. Bij annulering vanaf 5 november 2019 worden door Aaltje Vincent &

Company de volledige kosten in rekening  gebracht. In de plaats stelling is altijd

mogelijk.

 

 

 

 

Connecten, hoe bouw je slim aan een netwerk?

Welke updates en posts zijn er? 

Wat werkt goed en hoe plaats je ze?

Reageren op updates en berichten versturen

Netwerken met LinkedIn anno 2019

 

LinkedIn gebruiken voor je targetlist

 
De handige kanten van de LinkedIn app

 
Dubbele profielen, betaald lidmaatschap en helpcentrum

 

Werkmateriaal

We gaan aan de slag met alle recente

blogs en checklists van mij en het boek

‘Solliciteren via LinkedIn’ van Jacco en mij

samen.

 


