-Uitnodiging bijeenkomst-

In Between Café Breukelen
„Het netwerkcafé voor en door werk- en opdrachtzoekenden‟

Donderdag 24 Januari 2019, 09:00 - 12:00 uur
Het is 2019 ! Wij wensen je een gezond en inspirerend jaar. Wil je een stap verder komen in veerkracht
en vitaliteit van jezelf, wil je nieuwe vaardigheden opdoen kom dan in beweging en blijf niet stil zitten en
ontmoet andere werkzoekenden . Volg de workshop van 90 minuten, laat tussendoor je CV checken. Ook
kun je een profiel foto laten maken door de fotograaf.

Workshop :"PROFILEREN en NETWERKEN MET LinkedIn “ door Pieter Koevoets.
“CV Check“ door Maria José Villanueva & “Profielfoto“ door Jan van der Knaap
Er is ook tijd om te netwerken onder het genot van een heerlijk warm kopje koffie of thee, of een
verfrissend frisje.
Gedetailleerde informatie over deze bijeenkomst vind je op de tweede pagina.

Inloop is vanaf 09.00 uur.
Om 09.30 uur begint het programma.
Wij kijken uit naar jouw komst.
“Het Trefpunt - Breukelen”
in „t Heycop,
(1e Verdieping, bij Welzijn Stichtse Vecht)

●
●
●

Je bereikt de locatie met bus 120,
halte Schepersweg.
Volg met de auto of fiets vanuit de
Straatweg de borden naar het
“Gezondheidscentrum”.
Parkeerplaatsen vind je achter
„t Heycop langs het Kanaal

Over In Between Café
Het In Between Café is er voor en door werk- en opdrachtzoekenden.
Maandelijks komen wij, ZZP’ers en werkzoekenden, samen om onze
krachten te bundelen en weer geïnspireerd aan de slag te gaan.
Tijdens de workshops en netwerkmomenten delen we onze kennis en
ervaring om elkaar te ondersteunen en verder te helpen. Het In Between
Café is dus de plek om je verder te ontwikkelen, door het volgen – of wie
weet uiteindelijk wel het geven – van allerlei interessante workshops.
Iedere maand is er minimaal een workshop en na afloop is er tijd om
gezellig na te praten en je nieuwe contacten verder uit te diepen.
Waardebepaling achteraf
De bijeenkomsten van In Between Café Breukelen zijn voor iedereen gratis
toegankelijk, aanmelding is niet nodig,
Wil je jouw waardering uiten voor onze bijeenkomsten, dan kan je een
financiële bijdrage doen in onze rode bouwsteen

Ons kleine enthousiaste team In Between Café Breukelen zoekt met spoed
een aantal mensen, die ons team willen versterken!

Programma
09:00 - Inloop
09:30 - Welkom
09.45 - Eerste ronde workshop
10:30 - Pauze
10:45 – vervolg Workshop
11:30 - Gezamenlijke afsluiting
11:45 – Napraten / netwerken
12.00 - Einde

Locatie
Ontmoetings- en activiteitencentrum
Het Trefpunt – Breukelen
‘t Heycop, Heycoplaan 2
3621 WD Breukelen

Contact

Mail: Breukelen@inbetweencafe.nl
Website: Inbetweencafe.nl
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Pieter geeft de Workshop: "PROFILEREN en NETWERKEN met LinkedIn”
Een nieuwe baan zoeken gaat anno nu allang niet meer met een brief!
Nee, netwerken in combinatie met social media. De 45-plusser als sleutel in de arbeidsmarkt!
Op een steeds jongere en vluchtigere arbeidsmarkt kan het voor 45-plussers lastig zijn een nieuwe baan te
vinden, maar wat is de reden dat het vinden van een nieuwe baan voor 45-plussers steeds moeilijker wordt? Er
zijn genoeg redenen voor een werkgever om juist een 45-plusser aan te nemen, maar dan moet je wel weten wat
voor een vakman/vrouw je wilt zijn. Kortom: Focus op je talenten, niet op je gebreken!
Profileren via LinkedIn en netwerken is hét gouden koppel als het gaat om nieuw werk te verwerven. Het gaat
over zichtbaarheid, vindbaarheid, connecties maken en onderhouden.
In deze workshop neemt Pieter Koevoets - loopbaancoach, social-mediatrainer en LinkedIn-ambassadeur, van
Werk@cetera en het UWV Werkbedrijf - jullie mee in het LinkedIn-landschap en laat hij zien hoe je daarin met o.a.
netwerken, uitstralen van vakmanschap en delen van expertise in beeld komt bij de mensen die gaan over het
vergeven van jouw nieuwe baan; hoe houd je contact met de grillige arbeidsmarkt en potentiële nieuwe
werkgevers door het inzetten van jouw netwerk in combinatie met LinkedIn. Ben je wel aantrekkelijk genoeg voor
de arbeidsmarkt 3.0 en weet jij die verbinding wel te maken?

Maria José doet de “CV-check“
Bedenk goed dat je CV vaak het eerste is wat een potentiële werkgever over je leest en te weten komt.
Zie het als een persoonlijk visitekaartje waarop je zo goed mogelijk voor de dag wilt komen.
Het is best lastig je CV er verzorgd en professioneel uit te laten zien. Maar, zo val je op tussen al die andere
werkzoekenden en dat is wat je wil bereiken. Ze kijkt bij de CV-check niet alleen of jouw CV er professioneel
uitziet, ze onderzoekt ook of het CV bij jou, bij het bedrijf en bij de functie past.
Jouw persoonlijkheid is ook belangrijk, toch?

Jan maakt een “Profielfoto“
Hij specialiseert zich in portretfotografie, dierenfotografie, evenementenfotografie, geeft workshops in fotografie en
bouwt websites in Wordpress. Jan was oorspronkelijk werkzaam in de IT maar wilde voor zichzelf beginnen.
In 2012 besloot hij de IT vaarwel te zeggen en voortaan te doen wat hij echt leuk vindt: met creativiteit mooie
foto's maken!
Dit tegen het zeer voordelige tarief van 5 euro inclusief BTW.
www.candela-fotografie.nl
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