
Personal branding op de arbeidsmarkt: 
vermarkt je carrière    
TRAININGSPROGRAMMA | VIER WORKSHOPS

De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken  

steeds meer veranderingen mee in onze loopbaan. In deze dynamische en flexibele arbeidsmarkt sta je zelf  

aan het roer van je eigen toekomst. Dat vraagt een nieuw bewustzijn. Voortdurend. Dus niet pas op het moment  

dat je van baan wilt of moet verwisselen. Zorg er dus voor dat je goed bent voorbereid. Op de arbeidsmarkt 

gaat het allang niet meer om kennis en ervaring alleen. Jouw persoonlijke merk bepaalt je succes.

Voor wie?         

Organisaties die investeren in (pre-)mobiliteit 

(incompany) 

Het trainingsprogramma heeft zijn waarde 

bewezen bij mobiliteitscentra en organisaties die 

reorganiseren en afscheid moeten nemen van 

medewerkers. De training past bovendien uitste-

kend bij organisatie die investeren in pre-mobili-

teit en medewerkers stimuleren en faciliteren bij 

het vormgeven van de eigen loopbaan.   

Particulieren (open inschrijving)

Het trainingsprogramma is ook voor particulieren 

beschikbaar, zowel voor loondiensters als zzp’ers.

Stuur voor een vrijblijvende intake een email 

naar johan@simoncommunicatie.nl 
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(De workshops zijn ook als afzonderlijke modules beschikbaar.) 

In het trainingsprogramma Personal branding op  

de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière leer je hoe  

je jouw persoonlijke merk op de arbeidsmarkt 

bouwt en voor je laat werken als je solliciteert.  

Het programma bestaat uit vier workshops en  

heeft twee leerlijnen. Gedurende de vier workshops 

ga je op zoek naar jouw onderscheidend vermogen. 

Aan de hand van praktische oefeningen breng je 

jouw karakter, competenties en charisma in kaart. 

Daarnaast leer je iedere workshop een specifieke 

vaardigheden, die je direct in de praktijk kunt inzetten. 

In vier workshops van een halve dag  

leer je hoe je:

1.  slim gebruikmaakt van je (online) netwerk  

en social media

2.  een verbluffend cv schrijft, dat opvalt  

tussen alle andere cv’s

3.  een dijk van een motivatiebrief schrijft

4.  een onvergetelijke indruk achterlaat  

tijdens je sollicitatiegesprek

Kosten incompany 

Compleet trainingsprogramma: €	3.595,- (ex. btw)

Per workshop: €	949,- (ex. btw)

 

Kosten particulier 

Compleet trainingsprogramma: €	399,- (incl. btw)

Per workshop: €	125,- (incl. btw)


