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Module Sollicitatietraining (2 maanden) 

- voor iedereen die succesvol wil leren solliciteren - 

 

Doel 

Deze module bestaat uit individuele, persoonlijke sollicitatietraining. Doel is dat de cliënt 

volledig sollicitatievaardig wordt en dat hij of zij zelfstandig, met plezier en succes kan solliciteren 

naar een mooie, nieuwe baan. 

Inhoud 

De meeste mensen kunnen hulp gebruiken bij het solliciteren. Er staat veel op internet maar hoe 

pas je dat toe in je eigen situatie? Hoe weet je wat voor jou de beste aanpak is? En welke 

sollicitatie technieken zijn in jouw situatie extra belangrijk? 

 

Solliciteren kan je gelukkig leren en daar is deze module voor bedoeld. Het is een brede, 

gedegen, actuele sollicitatietraining waarin alle aspecten grondig aan bod komen. 

 

We gaan de volgende hoofdthema’s behandelen: 

• Aansluiting op onze online vacaturezoekmachine het PowerJobcenter 

• Vacature analyse: wat zoekt die werkgever nu echt 

• Curriculum Vitae: actueel, opvallend en aansprekend 

• Basis sollicitatiebrief: krachtig en per vacature op maat te maken 

• Persoonlijke presentatie, onder andere via de Elevator Pitch 

• Netwerken, open solliciteren, bellen van werkgevers 

• Social media (desgewenst is hier ook een aparte, uitgebreide module voor beschikbaar) 

 

Na deze module kan de cliënt zelfstandig en succesvol solliciteren; de cliënt beschikt over een 

goed CV, basis motivatiebrief, kan zich presenteren en heeft social media profielen (o.a. LinkedIn). 

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.  
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