Oriënteren en Solliciteren
Heb jij dé baan op het oog die je graag wilt? Dan wil je natuurlijk
optimaal voorbereid je gesprek ingaan. Mentaris ondersteunt je in
je voorbereiding. We sterken jou in het geloof dat je past op de
functie. Na de Masterclass weet je jouw onderscheidend
vermogen met zelfvertrouwen over te brengen- ook in open
sollicitaties. Jouw nieuwe rol is binnen handbereik.

Dinsdag 28 juni 2022
09:30u – 13:30u

Masterclass Oriënteren en Solliciteren
Wat kun je verwachten?
In een halve dag werken we aan een overtuigende sollicitatie. Van
tevoren ben je voorbereid met de vacature of rol waarin je
geïnteresseerd bent. Tijdens de Masterclass wordt je op scherp
gezet met lastige vragen die je in het echt ook kunt verwachten.
Antwoorden geef je aan de hand van de STARR-techniek.
We oefenen net zo lang tot je jouw talenten en onderscheidend
vermogen krachtig weet te onderbouwen, ook als je weinig
ervaring hebt. Je merkt de steun van jouw coach en krijgt fijne
feedback van de groep.

Voor wie is de Masterclass Oriënteren en Solliciteren?
Voor wie in één middag optimaal voorbereid wil zijn op een
sollicitatiegesprek. Voor wie eruit wil springen en overtuigend
wil overkomen. Voor wie de beste kandidaat voor de baan wil
zijn.

Hoe ziet het programma eruit?
In een vertrouwde omgeving oefenen we met het voeren van een
sollicitatiegesprek. Hierover ontvang je eerst bruikbare tips en
adviezen van de coaches van Mentaris. Aan de hand van de
vacature die jij op het oog hebt, bepalen we wat je in huis moet
hebben. En hoe je dit sterk kunt onderbouwen met de STARRmethode. Je krijgt feedback van de andere deelnemers en scherpt
je sollicitatie aan.

Ter verdieping
Deze Masterclass maakt deel uit van het pakket ‘Met
Overtuiging Solliciteren’. Met dit pakket vergroot je je kansen
doordat we werken aan meer zelfkennis. Bovendien oefenen
we samen zodat jouw overtuigingskracht toeneemt in de vorm
van een pitch.

Wat levert de Masterclass op?
Je zelfvertrouwen neemt enorm doordat je gemak gaat ervaren bij
het onderbouwen van jouw persoonlijke kwaliteiten. Je voelt je
gesterkt en gaat vol overtuiging je (open) sollicitatie in.

Wat vragen wij van jou?
Ter voorbereiding vragen we je om een concrete vacature
mee te nemen naar Mentaris. Vooraf maak je een
voorbereidende opdracht die jou helpt bij het STARR’en.

En nu…? Doe je mee met de Masterclass Oriënteren en
Solliciteren? Aanmelden voor de Masterclass kan via
margot.thomassen@mentaris.nl.

Wat is inbegrepen in de Masterclass? Wat kun je verwachten?
Je krijgt persoonlijke coaching en advies om jouw zichtbaarheid te
vergroten. Het werkboek ‘Oriënteren en Solliciteren’ ontvang je om
de tips voor meer zichtbaarheid vast te houden. Het werkboek vul
je aan met inzichten die je krijgt. Het vormt jouw naslagwerk voor
je sollicitatie. De heerlijke lunch en de voorbereidende opdrachten
zijn inbegrepen.

Investering
Jouw investering in dit ochtendprogramma is €490,inclusief btw. Voor ZZP-ers en organisaties is dit
bedrag exclusief btw; wie deze Masterclass in
rekening brengt bij zijn werkgever, krijgt een maatwerk
aanbod.

Meer informatie
margot.thomassen@mentaris.nl
https://mentarisloopbaancoaching.nl
(06) 290 33 790
(010) 212 58 68
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