nieuwsbrief 2/2018 september
In deze nieuwsbrief vind je nieuwe data van mijn
activiteiten de komende drie maanden. Heb je
interesse, meld je aan!

Een moodboard zegt meer dan 1000 woorden
(vrijdag 2 november 2018 van
9:30 tot 11:00 uur)

van maken met een mooi resultaat! Meld je snel aan.
Stuur een mail naar info@curriculi.nl of bel
06 414 76 421.
(deze workshop gaat door bij minimaal 3 deelnemers, zijn er minder dan
vinden we een passende oplossing)

Workshop ‘Haal meer uit je LinkedInprofiel’

Je hebt vast wel eens een idee of
droom over de ideale baan.
Meestal is dat idee na een dag
weer uit je hoofd en dat is
zonde. Net zoals al de goede
voornemens die je maakt aan het begin van het
nieuwe jaar, ook deze verdwijnen als sneeuw voor
de zon.
De oplossing: maak eens een moodboard over jou.
Een moodboard nodigt je uit om met je dromen en
verlangens aan de slag te gaan en ze niet langer te
negeren. Langzaam komt je droomloopbaan tot
leven.
Breng eens in beeld, aan de hand van vragen die ik je
stel, wat je eigenlijk zou willen qua werk. Door
ideeën en dromen te visualiseren op een moodboard,
maak je ze zichtbaar voor jezelf en voor anderen. In
een kleine groep (max 6 deelnemers) gaan we aan de
slag met wat jij belangrijk vindt in je werk.
Het maken van een moodboard helpt je om tot
andere inzichten te komen. Je bent lekker op jezelf
gericht en creatief bezig. Als je klaar bent met je
moodboard, gaan we dit dezelfde ochtend nog wat
verder uitwerken.
A4 moodboards kunnen worden geplastificeerd,
zodat ze mooi blijven en opgehangen kunnen
worden op een zichtbare plaats!
De investering in jezelf kost slechts €25.- Schrijf je je
in vóór 15 oktober a.s., dan betaal je, als lezer van
mijn nieuwsbrief, slechts 22,50. Ik zorg voor
materiaal, tijdschriften, koffie/thee en wat lekkers!
Laten we er vooral een leuke en inspirerende ochtend

(vrijdag 30 november 2018 van 9.30 tot 11:30 uur)
Ben je op zoek naar werk of opdrachten, maar is je
LinkedInprofiel nog heel zwak? Volg dan mijn
workshop op 30 november a.s. zodat je jouw
LinkedInprofiel op de juiste manier leert te
gebruiken en daardoor het maximale uit je profiel
haalt.
In 2 uur tijd ontvang je veel (persoonlijke) tips,
waardoor je thuis aan de slag kunt met je
zichtbaar/vindbaarheid! Ik loop de volgende aspecten
met je door:
- Profiel, wat mag niet ontbreken?
- Instellingen, welke zijn het belangrijkste?
- Netwerken en groepen, hoe doe je dat?
- Vacatures/solliciteren, hoe ga je hiermee om?
Er zijn maar 6 plaatsen, dus wees er snel bij. Het kost
maar € 35 per persoon per 2 uur! Normaliter is het € 60
voor 1 uur, dus dat is een korting van maar liefst 70%.
Heb je interesse in deze workshop, laat het me weten
via info@curriculi.nl of 06 414 76 421. (deze workshop gaat
door bij minimaal 3 deelnemers, zijn er minder dan vinden we een passende
oplossing)

Heb je behoefte aan andere onderwerpen, naast mijn
reguliere 1-op-1 coaching, laat het me weten! Voor
meer informatie over events of workshops, volg mijn
zakelijke Facebook pagina:
www.facebook.com/curriculiloopbaancoaching.
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