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Workshop Hoe vind ik een baan? 
Leer In één dag HOE en WAAR je nieuw werk vindt. 
 
Een praktische workshop voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan. 
Professioneel zoeken en je kansen vergroten bij het vinden van een baan door het inzetten van de juiste 
instrumenten.  
 
Doelgroep 
Ben je werkzoekend en loop je tegen de volgende zaken aan:  
 
• Ik kan geen vacatures vinden 
• Er zijn te weinig vacatures die me passen 
• Ik weet de weg niet ‘in het woud‘ van zoekkanalen  
• Ik weet niet hoe ik al die oriëntatie-mogelijkheden het beste kan aanpakken 
• Ik word niet uitgenodigd als ik solliciteer 
• Ik vind het moeilijk om structuur te brengen in mijn sollicitatieactiviteiten 
 
Neem dan deel aan de workshop: ‘Hoe vind ik een baan?’. 
 
Het resultaat 
• Je oriënteert je effectiever en met meer structuur op de arbeidsmarkt 
• Je cv en LinkedIn profiel sluiten aan op de arbeidsmarkt van nu 
• Je gebruikt je oriëntatiekanalen op de juiste manier 
• Je vindt drie keer meer passende banen 
• Je kunt je positief onderscheiden van je ‘concurrenten’  
• Je vergroot je kans op een gesprek maximaal 
• Je krijgt een uitgebreider netwerk  
 
De voordelen  
Praktisch gericht. Heel veel tips, ook voor specifieke doelgroepen, branches of regio’s. Veel oefeningen. 
Bovendien met een professionele check van je cv en je LinkedIn profiel.  
En inclusief het boek ‘Hoe vind ik een baan’ en een actueel werkboek voor het maken van je 
persoonlijke ‘baanzoekplan’.  
 
Je krijgt wel huiswerk als voorbereiding! 
 
Waar, wanneer 
De workshop vindt plaats op een nader te bepalen datum in Gorinchem op kantoor bij CPM Nederland, 

Stationsweg 35 (goed bereikbaar met openbaar vervoer en met voldoende parkeergelegenheid). 
Aanvang 9.00 uur, afsluiting om 16.30 uur. 
De deelnamekosten bedragen € 350,-- per persoon (exclusief btw), en incl. het boek ‘Hoe vind ik een 
baan?’  
Voor meer informatie bel Debby van Haaften, tel. 0183 766010, of mail debby.vanhaaften@cpm-hrm.nl 
 
 


