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"Waarom zou je sollicitatietrainingen aan je eigen werknemers geven? Dan gaan ze toch
elders solliciteren?" Als je daar in gelooft, dan heb je een ander probleem als
organisatie. Eén die geen enkele training gaat oplossen.

Deze trainingen zijn bedoeld voor gezonde organisaties die de interne mobiliteit
willen verbeteren. Organisaties die begrijpen dat gemotiveerde werknemers de
drijvende kracht zijn achter hun succes. 

Een van de belangrijkste wensen van werknemers vandaag de dag is om zichzelf te
kunnen ontwikkelen en door te groeien. Voor de jongere generaties zijn
doorgroeimogelijkheden zelfs belangrijker dan salaris. Door je personeel te
faciliteren in hun ambities en ontwikkeling zorg je voor enthousiaste en
gemotiveerde werknemers.

WAAROM?



HOE?

Strategie sollicitatie
Een modern cv
LinkedIn
Motivatiebrief
Sollicitatiegesprek

21 Jobs is een online platform waar de deelnemer volledig klaargestoomd wordt voor
het sollicitatieproces. Op dit platform vind je trainingen voor de verschillende
stappen van het solliciteren. Het aanbod is op chronologische wijze afgestemd op
het sollicitatieproces en ingedeeld in de volgende modules:

1.
2.
3.
4.
5.

Elke module bestaat uit praktische instructievideo's, templates, opdrachten, handige
voorbeelden en checklisten. Verderop in de brochure gaan we dieper in op de
inhoud van de trainingen.

Online platform



COACHING

Na elke module passen de deelnemers de theorie gelijk toe in de praktijk. Dat
betekent dat ze aan de slag gaan met hun cv, motivatiebrief en LinkedIn profiel. 

Deelnemers kunnen hun documenten eenvoudig uploaden en ontvangen
uitgebreide feedback middels een ingesproken videoboodschap.

Tevens is er bij de module over het sollicitatiegesprek de mogelijkheid om dit te
oefenen met een jobcoach. De deelnemer kan zelf een vacature uitkiezen die
gebruikt wordt als leidraad voor het gesprek.

Persoonlijke coaching en feedback

Wekelijks vindt er een live les plaats
van een expert over een bepaald
onderwerp. Hierin wordt dieper op
de materie ingedoken of wordt
specifieke casuïstiek behandeld.

Ook zijn er wekelijks Q&A's waarbij
de deelnemers hun vragen kunnen
stellen. 

Live lessen en Q&A's



DE VOORDELEN

Remote en on-demand

Laatste trends

Het online platform is overal en altijd toegankelijk. De deelnemers
kunnen de trainingen dus volgen waar en wanneer het hen
uitkomt. En door slim gebruik te maken van de moderne
mogelijkheden, staan ze altijd in contact met een jobcoach. Dat
verstaan wij onder on-demand trainen.

21 Jobs is altijd op de hoogte van de laatste trends en innovaties
en verwerkt dit in het aanbod van trainingen en live lessen.
Doordat we met een online platform werken en niet met
uitgeprint materiaal zijn we in staat om ons aanbod continu te
blijven doorontwikkelen en af te stemmen op de actualiteit.

Hybride trainen
De trainingen zijn een combinatie van zelfstudie en coaching voor
optimaal resultaat en efficiëntie. Iedere deelnemer kan zo zijn
eigen tempo bepalen en hulp inschakelen wanneer hij of zij dat
nodig acht. Geen overbodige verplichte uren, maar efficiënte
persoonlijke training.



Stappenplan voor het solliciteren

Deskresearch doen naar functie

Oriënterend gesprek voeren

Voorbeelden van oriënterende vragen

Hoe lees je een vacature

ONDERWERPEN

STRATEGIE SOLLICITATIE
MODULE 1

In deze module wordt de strategie uitgelegd om succesvol te kunnen solliciteren.
Blindelings solliciteren zonder gedegen voorwerk is gedoemd te mislukken. Er zijn
een aantal zaken die de sollicitant vooraf moet uitvoeren om enerzijds te bepalen
of het zin heeft om te solliciteren en anderzijds om de kansen te vergroten later in
het proces. 

Dit begint met het correct lezen van een vacature om de haalbaarheid in te
schatten, om vervolgens onderzoek te doen naar de functie middels deskresearch,
maar ook door een oriënterend (telefoon)gesprek te voeren. De sollicitanten leren
het belang en waar ze op moeten letten. Een goede voorbereiding op deze manier
resulteert in een grotere slagingskans.



Vormgeving van het cv

Cv templates

Profielfoto

Rode draad van het cv

Werkervaring en functietitels

Omschrijving werkzaamheden

Vermijden vakjargon en afkortingen

Gaten op een cv

Opleidingen

Cursus en trainingen

Een authentieke profielschets

Hobbies en interesses

Skills en competenties

Referenties

Samenvatting en checklist

ONDERWERPEN

In deze module wordt uitgelegd hoe je een modern en effectief cv opstelt. Het cv
blijft een extreem krachtig document wanneer het op de juiste manier is gemaakt.
Hoe het eruit ziet, wat er op staat en de manier van formulering, is van
doorslaggevend belang of de sollicitant wel of niet op gesprek wordt uitgenodigd.
Het cv is het meest onderschatte document en in deze training leert men waarom
dat verkeerd gedacht is en hoe je maximaal impact maakt met je cv.

EEN MODERN CV
MODULE 2



Het effect van LinkedIn

Doelstelling bepalen

Je profiel

Een pakkende koptekst

Persoonlijke samenvatting

Overeenkomsten LinkedIn en cv

Vindbaar zijn voor recruiters

Zichtbaar zijn

Twee soorten berichten posten

Bericht maken

Hoe werkt het algoritme

Digitaal netwerk opbouwen

Samenvatting en checklist

ONDERWERPEN

In deze module leert de sollicitant de grote toegevoegde waarde van LinkedIn.
Door dit platform slim in te zetten creëer je mogelijkheden die je vooraf niet kon
uittekenen. Het helpt bij het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk.
De sollicitant leert zich te profileren op LinkedIn. Door efficiënt te werk te gaan en
het begrijpen van het algoritme wordt het maximale resultaat behaald. Ideaal voor
zichtbaarheid van zowel de werknemer als de werkgever.

LINKEDIN
MODULE 3



Waarom schrijf je een motivatiebrief

Het nut van originaliteit

Regels van een brief

Aanhef en toon

De 4 stappen methode

Stap 1: pakkende opening

Originele voorbeeldzinnen

Stap 2: de oriëntatie

Stap 3: de motivatie

Stap 4: toegevoegde waarde

Afsluiting brief

Kwetsbaarheden benoemen

Opmaak brief

4 grootste valkuilen

Voorbeeldbrief fictieve sollicitatie

ONDERWERPEN

De motivatiebrief is voor veel sollicitanten een struikelblok. Ze weten vaak niet
goed wat er in een brief moet en waar te beginnen. Met deze 4 stappen methode
schrijft me gestructureerd een originele en opvallende brief.

Het doel van een brief is dat het de lezer overtuigt om de schrijver uit te nodigen.
Helaas schieten veel brieven hun doel voorbij omdat ze niet de aandacht van de
lezer weten te pakken of omdat het niet de juiste informatie bevat. In deze training
gieten we een modern sausje over de brief heen waardoor je meer kans hebt om
uitgenodigd te worden op gesprek.

MOTIVATIEBRIEF
MODULE 4



Het nut van een goede voorbereiding

Onderzoek naar je gesprekspartners

Online of in real life

Outfit keuze

Tips tegen de zenuwen

Spreken vanuit positiviteit

De STAR methode

STAR voorbeelden kiezen

Toepassen STAR methode 

Uitgewerkt STAR voorbeeld

De afsluiting: heb je nog vragen

Een pitch voorbereiden

Wat zijn je zwakke punten

5 meest voorkomende vragen

Samenvatting en checklist

ONDERWERPEN

Vaak de laatste stap in het sollicitatieproces is het gesprek. In deze training leren
we de sollicitant hoe je dit optimaal voorbereidt. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij
de STAR methode, veelgebruikt bij sollicitatiegesprekken door grote organisaties.
Middels deze methode leren we de sollicitant om op een overtuigende manier zijn
of haar meerwaarde aan te tonen.

SOLLICITATIEGESPREK
MODULE 5



Trainingen:

Cv

LinkedIn

Motivatiebrief

Sollicitatiegesprek

Coaching:

Persoonlijke feedback

Live lessen

Vragenuur

Prijs per deelnemer

Tot 100 deelnemers

Professional             Expert

295,-                        595,-

PRIJZEN

21 Jobs staat geregistreerd in het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs. Hierdoor zijn wij vrijgesteld van BTW. 
Er hoeft dus geen 21% bovenop bovenstaande prijzen
gerekend te worden. Dat scheelt voor de klant.

Voor meer dan 100 deelnemers vraag offerte aan voor
maatwerkoplossing. 



Wij werkten eerder samen met

www.21jobs.nl

085 - 06 04 334

info@21jobs.nl

21 Jobs
Bronckhorststraat 20
1071 WR Amsterdam
Kvk: 78089808

Kom in contact

Wil je eerst ervaren hoe 21 Jobs werkt? Neem contact met ons op en
ontvang een gratis testaccount.


