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Jobhunten (2 maanden) 

- voor mensen die onvoldoende weten van de arbeidsmarkt, die onvoldoende 

vacatures kunnen vinden en voor wie netwerken een kansrijke methode is om 

werk te vinden - 

Doel 

Deze module bestaat uit arbeidsmarktverkenning en een intensieve jacht op vacatures en andere 

kansen op werk (onder andere via netwerken). Zowel coach als cliënt doen allebei hieraan mee. 

Doel is dat de cliënt leert om zelfstandig, actief en effectief de arbeidsmarkt te benaderen en om 

constructief te zoeken naar een nieuwe baan. 

Inhoud 

Veel mensen die op zoek zijn naar werk, vinden het moeilijk om de juiste vacatures en de juiste 

werkgevers te vinden. Dat is ook lastig, want veel vacatures vind je op internet, maar voor sommige 

functies moet je juist op twitter zijn, voor andere kansen moet je vooral netwerken en voor weer 

andere functies moet je kijken naar het bordje “verkopers gevraagd” in de etalage. 

Deze module helpt cliënten om de arbeidsmarkt te leren kennen en daar actief op zoek te gaan 

naar kansen. We gaan eerst de persoonlijke arbeidsmarkt van de cliënt in kaart brengen en daarna 

samen op jacht naar kansrijke vacatures, interessante bedrijven en sleutelpersonen om mee te 

netwerken. We zullen in dit kader de volgende hoofdthema’s behandelen: 

• CV en zoekrichtingen 

• Aansluiting op onze online vacaturezoekmachine, het PowerJobcenter 

• Arbeidsmarktverkenning (eerst algemeen en daarna de persoonlijke arbeidsmarkt) 

• Jacht op vacatures & andere kansen op werk (coach & cliënt samen, ter plekke, hands-on) 

• Netwerken 

• Actieplan jobhunten 

 

Resultaat? Na deze module kent de cliënt de arbeidsmarkt. Hij of zij kan zelfstandig relevante 

vacatures en andere baankansen vinden. De cliënt beschikt over een sterk eigen netwerk dat 

inzetbaar is voor het zoeken naar werk. 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke week een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

Even sparren?  

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.  

http://www.power4people.nl/
http://www.power4people.nl/

