Schrijftraining voor grote financiële dienstverlener
In juni en juli trainden we in een tijdsbestek van twaalf dagen een team van zestig
senior medewerkers en managers van een grote financiële dienstverlener. In
groepjes van zes kregen zij een schrijftraining van onze trainers Joop Berger,
Monique Haras en Frank Rutten. Tijdens de schrijftraining combineerden zij de
uitleg van onze tien gouden tips met praktische oefeningen. De trainer behandelde
de teksten die iedere trainee van tevoren had ingeleverd en door de trainer
uitvoerig waren bestudeerd. Zo kreeg iedere trainee tips die passen bij zijn of haar
schrijfstijl. Tot slot leerden de trainees de theorie in praktijk te brengen door het
schrijven van een oefentekst. Schrijven is immers blijven zitten tot het er staat.
Worstel je ook met het schrijven van brieven, rapporten of notities? Of wil je je
schrijfvaardigheden verbeteren? Volg dan onze schrijftraining.

Solliciteren: maak een onvergetelijke indruk
Bijna elke vacature trekt een stroom sollicitanten. Als één van die vele kandidaten
wil je je uiteraard onderscheiden. Dat betekent dat je goed beslagen ten ijs moet
komen. Een goede voorbereiding is dan onontbeerlijk. In onze sollicitatietraining
zorgen wij ervoor dat je een onvergetelijke indruk achterlaat. Tijdens de training
ontwikkel en geef je een 'elevator pitch'. Wij geven je hiervoor een serie praktische
tips. Daarmee lever je een zeer persoonlijke, indringende indruk af. Je durft een
visie te hebben over jouw kunnen en wat het bedrijf van jou verwacht. Je bent
zelfbewust in tekst en houding.

Deze persoonlijke training, als opmaat naar een succesvolle carrièrestap, duurt
maximaal twee uur. Wij vragen je een actueel cv mee te nemen en een goed
inhoudelijk beeld te hebben van de door jou gewenste functie.
Wil jij ook een onvergetelijke indruk maken? Onze sollicitatietraining bereidt je
voor op een specifiek sollicitatiegesprek maar ook op netwerkbijeenkomsten en
jouw zoektocht naar een nieuwe baan.
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