Training | Anderstaligen

Krachtig aan de Slag
In deze training leer je waar je goed in bent, hoe je in Nederland
solliciteert en wat je moet regelen. Als je moeite hebt met het
spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is deze training voor jou!

Samen werken
aan werk

Solliciteren
kost tijd!
Wij geloven dat jij snel kunt werken: zeker als je deze training volgt.
Het vinden van werk in Nederland is soms lastig. Je nieuwe werkgever wilt weten wat jij te bieden hebt. Onze trainers nemen je stap
voor stap mee. Zo leer jij hoe je werk kunt vinden in Nederland: het
maken van een CV en het voeren van een sollicitatiegesprek.
Wat houdt de training in?

Praktische informatie

Samen met 10 tot 15 andere gemotiveerde

•

Deze training is voor werkzoekenden die
moeite hebben met de Nederlandse taal.

mensen ga jij 15 weken deze training volgen.
•

Jij mag gaan ontdekken wie je bent en wat je

De training duurt 15 weken: eerst 3
dagdelen, daarna 2 dagdelen per week.

kwaliteiten zijn. Je maakt een goed CV en je
•

leert jezelf presenteren bij een

De training vindt plaats bij Werkkracht.

sollicitatiegesprek.
Daarnaast leer je omgaan met Microsoft

Coronamaatregelen

Word, e-mail, social media en internet:

In verband met het coronavirus is lopen de

belangrijke dingen die je moet leren als jij

trainingen soms anders. De trainers nemen

wilt solliciteren in Nederland. Onze trainers

contact met je op om jou te informeren.

helpen je maar al te graag op weg.
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Jezelf ontwikkelen
Iedereen heeft vaardigheden en kwaliteiten.

Thema’s van de training

Daar sta je niet altijd bij stil. Als je werk zoekt,
moet je dat juist wel doen. Met deze training

•

leer je te benoemen wat je allemaal kan en

Gebruiken van Microsoft Word,
e-mail, social media en internet

hoe jij kunt bijdragen op een werkplek. Met

•

Krachtig aan de slag ontwikkel je jezelf.

Ontdekken van je kwaliteiten, vaardigheden aandachtspunten

•

Online en Offline presenteren

Maken van een goed CV en
persoonlijk profiel

•

Solliciteren is in feite niets anders dan jezelf

Waar en hoe vind je passende
vacatures?

online en offline presenteren op de arbeids•

markt. Dat is best spannend, maar je toekom-

Presenteer jezelf met een kort en
krachtig verhaal (elevatorpitch)

stige werkgever wil graag weten wie jij bent.
Jij kan hem of haar ervan overtuigen dat je de

•

Oefen een sollicitatiegesprek

geschikte persoon bent voor de vacature. Dit

•

Bezoek een uitzendbureau

doe je door je goed voor te bereiden, jezelf te

•

Actief solliciteren

onderscheiden en vooral door ontspannen en

•

Wat moet je regelen als je werk
hebt gevonden?

met overtuiging een sollicitatieprocedure in te
stappen. Dit leer je allemaal tijdens
Krachtig aan de slag.
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Wat is Werkkracht?
Wij zijn ervan overtuigd dat jij van waarde bent en kan bijdragen aan onze maatschappij. Je
komt tot je recht als je aan het werk bent: je kan jezelf ontwikkelen, je connect met collega’s
en je wordt steeds zelfstandiger. Daarom zoeken wij samen voor jou een betaalde baan waar
jij tot je recht komt.
Via onze website kom je meer te weten over Werkkracht en de mogelijkheden voor jou als werkzoekende. Ga naar www.werkkracht.nl.
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