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LOOPBAANADVIES FNV
ALTIJD DICHTBIJ EN GRATIS VOOR LEDEN
De FNV wil dat haar leden in hun werk zo goed mogelijk tot hun recht
komen. Als je doet wat je het liefst doet én in een omgeving die bij je
past, dan heb je écht plezier in je werk. Met Loopbaanadvies FNV kun
je erachter komen wat je wil, waar je in uitblinkt en welke werkomgeving
bij je past.

VERDER IN WERK
Ben je ontslagen? Wil je meer bereiken met je werk? Wat zijn je mogelijkheden?
Bij al deze vragen kun je een deskundige en onafhankelijke kijk op jouw situatie goed
gebruiken. FNV biedt je daarom loopbaanspreekuren en trainingen aan. Gratis!
Het kost jou alleen tijd en energie!

PROFESSIONEEL EN BETROKKEN
De medewerkers van loopbaanadvies zijn professioneel en worden zorgvuldig
geselecteerd. Dat moet ook wel, want hun werk is erg belangrijk. Het gaat immers
om jouw loopbaan. De loopbaanconsulenten en -trainers zijn allemaal vrijwilligers
bij de FNV. Zij doen dit werk om andere leden te helpen en om zichzelf verder te
ontwikkelen in hun vakgebied. Zij zijn in het dagelijks leven bijvoorbeeld
loopbaancoach of personeelsadviseur.

SPREEKUUR
Heb je een zetje in de rug nodig? Praat dan eens met een loopbaanconsulent.
Samen bespreek je wat je interesses en mogelijkheden zijn en wat je zelf kunt
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HEB JE VRAGEN OVER JE WERK, OPLEIDING OF LOOPBAAN?
Je kunt op een doordeweekse avond in je regio tussen 19 en 21 uur terecht
voor een gesprek. Maak daarvoor wel even een afspraak. Het gesprek duurt
maximaal een uur. En om teleurstellingen te voorkomen: de FNV heeft geen
vacaturebank of lijstjes met functies.

Wil je meer weten over wat ontslag met je doet of wil je nu meteen aan de slag
gaan met je loopbaan? Download dan gratis één van de brochures via
www.fnvwerkt.nl
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MEERDAAGSE LOOPBAANTRAININGEN
De volgende loopbaantrainingen zijn zeer leerzaam en geven je inzicht in je
kennis en vaardigheden. Bereid je er wel op voor dat deze trainingen veel inzet
en inspanning vragen. Daarnaast kan de training soms flink confronterend zijn.
Wij adviseren je daarom met klem om vooraf een loopbaanspreekuur te
bezoeken. Je kunt daar samen met de consulent bekijken of een training aansluit
bij jouw wensen en behoeften.

SOLLICITEREN & NETWERKEN (2 dagen)
Leer hoe je je sollicitatiebrief en cv opstelt en krijg inzicht in hoe bedrijven
tegenwoordig werven en wat het belang is van je netwerk. Je oefent het voeren
van een sollicitatiegesprek en een netwerkgesprek.

JIJ IN JE LOOPBAAN (2 dagen)
Waar sta je en wat zijn je mogelijkheden? Je stelt in deze training vast wat je
interesses, kwaliteiten en vaardigheden zijn en maakt een goede start met het in
beeld krijgen van wie je bent en wat je kunt.
Je staat stil bij de waarde die werk voor je heeft en wat voor jou een gezonde balans
zou zijn tussen werk en privé. Je maakt een begin met het onderzoeken naar welk
soort werk bij jouw vaardigheden en wensen past. Zo kun je een volgende stap
maken in je loopbaan; of je nu op zoek bent naar nieuw werk of zoekt naar nieuw elan
binnen je huidige werk. Deze training is een eerste verkenning die je op weg helpt.

DE LOOPBAANTRAINING FNV (4 dagen)
In deze vierdaagse training ga je actief aan de aan de slag met je wensen, talenten en
vaardigheden. De oefeningen geven je inzicht in de mogelijkheden die je hebt om met
jouw talent en ervaring je brood te verdienen. Je maakt een portfolio, dat jou en anderen
een realistisch beeld van jouw persoonlijk profiel geeft. Dat helpt je in je loopbaan. We
maken ook tijd vrij om te dromen; wat zou je het liefste willen doen, waar krijg je energie
van en hoe ziet jouw ideale balans eruit? Dit helpt je om scherp te krijgen waar je in de
toekomst wilt staan in je leven en werk. Je maakt een persoonlijke loopbaankaart,
waarmee in één oogopslag helder is wat jij het liefste doet. Door je persoonlijk profiel
en je toekomstbeeld op elkaar af te stemmen, kun je je gericht ontwikkelen in je
loopbaan. Tijdens deze training zet je gericht de stappen om jouw loopbaanwensen
waar te maken. Houd er wel rekening mee dat je thuis aan opdrachten moet werken.
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EEN (HALVE) DAG EEN LOOPBAANTRAINING
In dit ruime aanbod van praktische loopbaantrainingen ga je in maximaal 1 dag
aan de slag met jouw vraagstuk. Dat kan variëren van omgaan met het verlies
van je werk tot het maken van een LinkedIn profiel.

SOCIAL MEDIA EN JE LOOPBAAN (1 dag)
In deze training leer je hoe je sociale media goed gebruikt en hoe je via LinkedIn,
Facebook en Twitter je netwerk kunt opbouwen, onderhouden en vergroten.
Social media zijn zeer geschikt om interessante bedrijven in de gaten te houden
en om jezelf in de kijker te spelen. Het is een manier om te netwerken en jezelf
te presenteren. Je leert hoe je sociale media bewust kunt inzetten in je loopbaan.

IN GESPREK MET JE LEIDINGGEVENDE (1 dag)
Hoe voer je een ontspannen (formeel) gesprek met je leidinggevende? Met deze
training bereid je je optimaal voor, zodat je er uit haalt wat voor jou interessant is
en zelf de regie (mede) houdt!

ONDERHANDELEN (1 dag)
Op je werk kom je regelmatig in onderhandelingssituaties terecht. Je onderhandelt
over de manier van werken, over een arbeidsovereenkomst of over je werktijden.
In deze training leer je onderhandelprocessen herkennen en je zelfvertrouwen te
vergroten. Je oefent met verschillende onderhandelstrategieën.

ONDERHANDELEN VOOR VROUWEN (1 dag)
Vrouwen onderhandelen anders dan mannen. Ze hebben hun eigen kracht.
In deze training ontdek je samen met andere vrouwen hoe jij kunt onderhandelen
op een manier waarbij jij je prettig voelt en in je kracht staat. Je leert je eigen
onderhandelingsstijl kennen en plezier te beleven aan onderhandelen.

CV MAKEN (1/2 dag)
Fris je kennis op van het maken van een cv. In één dagdeel beheers je de basis van
het maken van een goede basis-cv en weet je wat je er wel en niet in zet. En je
past je basis-cv aan op een specifieke functie. Na deze training heb je je basis-cv
in de pocket.
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BOOS (1 dag)
Leer op een positieve manier omgaan met eigen boosheid bij verandering of verlies
van werk. Emoties en boosheid kunnen je geestelijk én lichamelijk enorm belasten.
Je kunt er stressklachten van krijgen. Door hier aandacht voor te hebben, maak je je
kern weer stabiel en geef je je toekomst een nieuwe richting. In deze training leer
je dat je niet de enige bent die zich zo voelt en kun je je hart luchten. Je leert
constructief voor je behoeften opkomen.

VERLIES VAN WERK: OMGAAN MET JE EMOTIES (1/2 dag)
Als (dreigend) ontslag of verandering van werk je overvalt, komt er ontzettend veel
op je af. Goed bedoelde adviezen in je omgeving, zoals “zet je schouders eronder”,
een opeenstapeling van werkzaamheden, of de sollicitatieplicht van het UWV
kunnen grote druk geven. Met deze training creëren we een plek waar je de ruimte
krijgt om stil te staan bij de verandering of het ontslag en wat dat met je doet.
Je zult zien dat je niet de enige bent die zich voelt zoals jij je nu voelt. Je krijgt de
ruimte om je hart te luchten en krijgt inzicht in hoe je met je gevoel kunt omgaan.

VIDEOSOLLICITEREN (1/2 dag)
Een videosollicitatie wordt steeds populairder. Het is een veel efficiëntere manier
van solliciteren, waar je je goed op kunt voorbereiden. Je maakt in één dagdeel
kennis met de vier manieren van videosolliciteren: de videopitch, de videosollicitatie, gesloten vragen beantwoorden met behulp van de webcam en open
vragen beantwoorden via Facetime en Skype. Je maakt in deze training een
krachtige videopitch en een eigen sollicitatieboodschap.

SOLLICITATIEBRIEVEN SCHRIJVEN (1/2 dag)
Hoe schrijf je een goede sollicitatie- of motivatiebrief? Wat staat er in een goede
brief? Wat zijn goede openingszinnen? Wat kun je voor een werkgever betekenen?
Waarom ben jij echt geschikt voor deze baan? Hoe schrijf je een brief naar
aanleiding van een vacature? Na deze training weet je het allemaal!

SOLLICITATIEGESPREK 1 (1/2 dag)
In deze training staat de inhoudelijke voorbereiding op een sollicitatiegesprek
centraal. Je leert hoe een sollicitatiegesprek wordt opgebouwd en oefent met het
verwoorden van je kwaliteiten en competenties. Je weet hoe je voortaan met
lastige vragen kunt omgaan en hoe je een sollicitatiegesprek goed afrondt.
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SOLLICITATIEGESPREK 2 (1/2 dag)
Hoe presenteer je jezelf en ga je om met de spanning tijdens het sollicitatiegesprek? Je krijgt tips om je zelfvertrouwen te vergroten, je leert prettig contact
maken met je gesprekspartner en leert hoe je tijdens het sollicitatiegesprek een
open sfeer creëert. In deze training ontdek je ook hoe anderen op jou reageren.

SOCIAL MEDIA: DE BASIS (1/2 dag)
Gebruik sociale media als LinkedIn bij het solliciteren. Maak kennis met de basis van
LinkedIn en zet de eerste stap naar een goed LinkedIn profiel. Je staat kort stil bij
de mogelijkheden die Facebook en Twitter bieden om je netwerk te laten weten
dat je op zoek bent naar (ander) werk. Wil je er uitgebreider mee aan de slag?
Volg dan de training ‘Social Media en je Loopbaan’.

TALENTEN & COMPETENTIES 1 (1/2 dag)
Krijg in een dagdeel je talenten scherp in beeld, leer ze goed te verwoorden in je cv
en jezelf daarmee goed te presenteren in het sollicitatiegesprek. Versterk met
deze training je zelfkennis en zelfvertrouwen en vind de baan die jou op het lijf is
geschreven!

TALENTEN & COMPETENTIES 2 (1/2 dag)
Met deze training krijg je een goed beeld van je talenten, drijfveren en
competenties. Je ontdekt ook wat voor jou een goede balans is tussen werk en
privé. Dit helpt je bij je loopbaan vormgeven. De training staat op zichzelf, maar
kan ook gevolgd worden als vervolg op Talenten & Competenties 1.

NETWERKEN (1/2 dag)
Wat houdt netwerken in en hoe kun je dat het beste doen? Samen met anderen
maak je een netwerkanalyse. We kijken naar de verschillende manieren om een
netwerk uit te breiden. Ontdek wat je sterke punten zijn bij het netwerken en hoe
je die zo goed mogelijk kunt inzetten.

DRESS FOR SUCCESS (1/2 dag)
In een sollicitatie is het belangrijk dat je een goede, positieve én blijvende indruk
achterlaat. Daar hoort een slimme kledingkeuze bij, waarmee je de kans op een
baan vergroot. Welke kleding past bij jou én het bedrijf waar je solliciteert?
Welke kleuren staan je goed en in welke kleding voel jij je het prettigst?
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De spreekuren en trainingen vinden plaats op de vakbondshuizen van de FNV.
Kijk voor meer informatie op fnvwerkt.nl
Meteen een afspraak maken voor het spreekuur of je inschrijven voor een training
doe je via fnvwerkt.nl. Je mag natuurlijk ook bellen: 088-3680368.
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