
Solliciteren via LinkedIn van Aaltje Vincent 
en Jacco Valkenburg bestaat 10 jaar!
 
Na 10 jaar, meer dan 25.000 exemplaren en 1.500 trainingen
vieren wij deze mijlpaal met een scherpe actieprijs. 
Solliciteren via LinkedIn is niet €15,50, maar deze hele maand 
oktober verkrijgbaar voor slechts €10!
 
Netwerken is dé manier om te solliciteren. Vooral online is het steeds 
belangrijker om een extensief profiel op te bouwen om jezelf goed te 
presenteren tegenover potentiële werkgevers. Over de afgelopen 10 
jaar biedt dit boek door middel van 16 telkens geactualiseerde edities 
alle tips en tricks van LinkedIn. Ook is Solliciteren via LinkedIn 
verkrijgbaar als (dyslexievriendelijk) e-book.
 
'De zoektocht naar een (nieuwe) baan gaat steeds vaker over gevonden worden. Het
boek Solliciteren via LinkedIn helpt je als geen ander om het maximale uit LinkedIn te halen en
succesvol de volgende stap in je carrière te zetten.' Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn
Benelux
 
Over het boek
Vooral LinkedIn is een veelgebruikt netwerk om je zakelijke contacten mee te onderhouden. Zeker
87% van de beroepsbevolking zit op LinkedIn. Daarom is het uitermate belangrijk om zichtbaar en
vindbaar te zijn, een nieuwe baan te zoeken of opdrachten voor je bedrijf binnen te halen. Tijd om er
actief gebruik van te maken en de mogelijkheden volledig te benutten.
 

Voor werkzoekers, werknemers, zelfstandigen, loopbaanprofessionals en carrièrecoaches
Praktisch, stap voor stap: wat kun je ermee en hoe dat je dat dan?
Boordevol unieke en succesvol bewezen netwerk-, internet- en carrièretips
Voor de beginnende én gevorderde LinkedIn-gebruiker

Aaltje Vincent is een toonaangevend expert in solliciteren, met dertig jaar
ervaring in het vakgebied. Ze heeft al meer dan 82.000 boeken verkocht en
is auteur van de bestsellers Jobmarketing 3.0, Solliciteren via LinkedIn, Het
grote sollicitatiewerkboek en Sollicitatiegesprekken doe je zo. Met de door
haar ontwikkelde Jobmarketing & Candidatemarketing-methodes zet ze voor
sollicitanten veel in beweging. Ze deelt hierover als spreker, trainer en coach
en in de landelijke pers en op radio en tv.
 
 
Jacco Valkenburg is een recruitment expert en een van Nederlands
bekendste auteur en blogger (Recruiting Roundtable) op dit gebied. Hij
schreef 5 vakboeken waaronder Recruitment 3.0. Met zijn bedrijf Recruit2
helpt hij organisaties – zoals TomTom, KPN, Knab, Maersk, Canon e.a. –
succesvol bij het verbeteren of uit handen nemen van hun
personeelswerving, van strategie tot realisatie. Tevens is hij trainer en
eigenaar vanRecruiter University.
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