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Actuele trends en ontwikkelingen

De 4-daagse Jobmarketing 3.0 Training is speciaal voor

"De ervaring leert dat de deelnemers cliënten coachen
vanuit al deze praktijken. Dat maakt de training een
levendige en leerzame uitwisseling van cases direct uit
jouw en hun praktijk."

I. Coach de jobmarketingcliënt

"Ik ben nu veel beter in staat mijn
kandidaten te begeleiden, zodat ook
zij daadkrachtiger zijn."
"De training heeft zeker aan mijn leerdoelen bijgedragen. Ik
ben nu veel beter in staat mijn kandidaten te begeleiden en
weet waarover ik het heb, zodat ook mijn kandidaten
daadkrachtiger zijn.
De training geeft zeer duidelijke handvatten, oefeningen en
voorbeelden. Aaltje is direct, eerlijk, enthousiast en weet zaken
met humor te brengen."
Angela Mutsers, HR Manager ~ via springest.nl

Bron: onbekend

"Aaltje is een erg gedreven trainer die je echt even uit je
comfortzone durft te halen, maar je hier ook in begeleidt. Ze
heeft een duidelijke kijk op de arbeidsmarkt die ze onderbouwt
met haar ervaringen, maar ook leert ze graag van anderen en
volgt ze allerlei onderzoeken. Ik kijk terug op 4 zeer
inspirerende dagen met concrete handvaten die ik nu zelf in
mijn trainingen en individuele coachingsgesprekken verwerk.
Ook als je al de nodige ervaring hebt op gedaan als
jobcoach/arbeidsmarktspecialist zit er genoeg verdieping in
deze training."
Annemieke Rexwinkel - Netwerkverbinder gericht op
arbeidsmobiliteit ~ via springest.nl

II. Opbouw van deze 4-daagse training

"Een zeer waardevolle aanvulling op
mijn cv"
"Deze training is een zeer waardevolle aanvulling op mijn cv. In
februari 2015 heb ik de training afgerond, maar ik werk als
mobiliteitsmanager nog dagelijks volgens de inzichten van
Aaltje Vincent. Haar boek over Jobmarketing geven we
standaard aan de klanten die we begeleiden en is zeer
waardevol.
Zelf ben ik helemaal lyrisch van haar cv-sessies. Deze blijken in
loopbaantrajecten zeer waardevol en daar heb ik al veel
resultaten mee behaald. Kortom een echte aanrader deze
training! Aaltje is een echte vakvrouw!
Eva Klat - Mobiliteitsmanager ~ via springest.nl

"Uniek in Nederland"
"Deze training van Aaltje Vincent is uniek in Nederland. Naast
haar innovatieve visie op solliciteren, is zij ook een ster in het
ontdekken van de nieuwste manieren van jobmarketing en
solliciteren.
Judith Zijlstra - Career Coach ~ via springest.nl

III. Intervisie, eigen cases en uitwisseling

IV. Resultaat

V. Praktische informatie
Werkmateriaal

Certificaat

Studiepunten Noloc

ACTIE 2020

Annulering
Na aanmelding en bevestiging is annulering tot en met 26 februari 2020
kosteloos. Bij annulering vanaf 27 februari 2020 worden door Aaltje Vincent &
Company de volledige kosten in rekening gebracht. Indeplaatsstelling door
een vakcollega is altijd mogelijk. Op al onze diensten zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing.

2019 | 17e druk

2011 | 9e druk

2014 | 5e druk

2019 | 3e druk

2019 | 31e druk

"Wat Aaltje doet zou je 'evidence
based werken in recruitment' kunnen
noemen: alles wat ze vertelt en doet is
gebaseerd op praktijk en onderzoek."
"Ik heb bij Aaltje Vincent de 4-daagse training Advanced
Jobmarketing voor Loopbaanprofessionals gedaan. De training
was soms heel confronterend, ik had toen het gevoel 10 jaar te
hebben stil gestaan, niet mee te hebben veranderd met de
veranderingen in recruitment om ons heen. Nu, na een jaar,
ben ik nog dagelijks bezig met oefenen en toepassen van wat
ik in de training heb geleerd. Wat Aaltje feitelijk doet zou je
'evidence based werken in recruitment' kunnen noemen: alles
wat ze vertelt en doet is gebaseerd op praktijk en onderzoek.
Pas je je niet aan bij de recruiter die het spel had bepaald?
Prima, maar je staat wel 2-0 achter.
Wat me naast haar vakkennis inspireert is de wijze waarop ze
met haar vak omgaat. Ze heeft het over het moderne
werknemerschap waarbij je eigenlijk een 'mini-ondernemer'
bent geworden: zelf verantwoordelijk voor je professionaliteit,
je marktwaarde en je marketing. Zelf is Aaltje een voorbeeld
van die moderne professional: met de poten in de klei en
voortdurend bezig haar kennis en vaardigheden te
ontwikkelen en te delen in het werk waarvoor ze passie heeft."
Daniël Hartman - Jobmarketeer,
arbeidsmarktprofessional, trajectconsulent, trainer en
jobhunter

