
SOLLICITATIE 

TRAINING 
 

    
 
 
21 feb 2018 
18u30 - 21u30 
 

Stop het geknoei met je cv en motivatiebrief 

 
Een goed gepersonaliseerde curriculum vitae en motivatiebrief 
zijn cruciaal voor een sollicitatie. In deze halve dage krijg je 
inzicht in de verschillende elementen van een gepersonaliseerde 
cv en motivatiebrief en ga je naar huis met jouw basis ven een 
gepersonaliseerde cv en motivatiebrief. 
 

 
 
Prijs: €55,-  
(incl. BTW) 

 
 
 
 
03 mar 2018 
09u30 - 12u30 
 
10 mrt 2018 
09u30 - 12u30 
 

Sollicitatiekanalen en netwerken onder de loep 

genomen 

 
We nemen in deze module de verschillende sollicitatiekanalen 
onder de loep. Zowel de off-line als de on-line kanalen komen aan 
bod. Je leert een netwerk uitbouwen en onderhouden. Je leert hoe 
je social media (LinkedIn en Facebook) kan gebruiken bij jouw 
sollicitaties. We kijken ook naar welke kantoren (interim en 
recruiters) je kunnen promoten bij werkgevers. Op het einde van 
deze training heb je zicht op welke kanalen je het beste inzet voor 
jouw jobdoelwit. 
 

 
 
 
 
Prijs: €110,-  
(incl. BTW) 

 
 
 

21 mrt 2018 
18u30 - 20u30 
 
11 apr 2018 
18u30 - 21u30 

 

Sollicitatiegesprek voeren en opvolgen 

 
Alles rond de voorbereiding; het gesprek zelf en de opvolging 
ervan komt aan bod in deze training. Hoe bereid je een gesprek 
best voor. Wat is het verloop van een sollicitatiegesprek. Wat zeg 
je wel en wat niet. Als opvolging van het sollicitatiegesprek, wat 
kan je doen en wat kan je beter niet doen. Er is ook tijd om zelf 
het sollicitatiegesprek te oefenen.  
 

 
 
Prijs: €110,-  
(incl. BTW) 

 
De 3 modules samen 

 
Schrijf je je in voor de 3 modules dan ontvang je een korting van 
12%. 
 

 
 
Prijs: €250,-  
(incl. BTW) 

 

 

 
 
 

 

Tervuursesteenweg 72A 
3060 Bertem 

Tel: 0475/41 57 00 
 

 gvanderwegen@aheart4work.com 
BTW: BE0822 834 370 

  



  

SOLLICITATIE 

TRAINING 
Maak meer indruk bij het solliciteren 

Het eerste wat elke recruiter van je te zien krijgt is je curriculum 

vitae (cv). En die recruiter selecteert uit al die cv’s de meest 

geknipte kandidaten voor een interview.  En je wilt daar bij zijn.  

De kanalen om zowel vacatures te vinden als te solliciteren zijn heel 

divers. Je kan zowel on-line als off-line kanalen aanspreken.  

Netwerken hoort daar ook bij. 

En dan is er ook het interview waar je een goede indruk wilt maken, 

maar waar je ook de nodige vragen wilt stellen zodat je de “juiste” 

keuze kan maken. 

Al deze aspecten komen aan bod in deze modulaire training. 
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