Werk
Werk
Wij helpen je bij het scoren en behouden van een
job die past.
Werk Scoren!
Wij werken volgens de door onszelf ontwikkelde
methodiek Werk Scoren! Een begeleidingstraject,
altijd afgestemd op jouw persoonlijke situatie, om
snel aan de slag te gaan in een betaalde job.
Wij leveren maatwerk voor
1. Begeleiding bij sollicitatiegesprekken en
trainingen
2. Jobhunten
3. Netwerkbegeleiding
4. Profileren op de arbeidsmarkt
5. Jouw persoonlijk portfolio
6. Zoeken stage- werkplek
Het traject
Werk Scoren! kent een aantal fasen die worden
afgestemd op jouw situatie en ambities:

solliciteren, presenteren, goede motivatiebrief en
cv, netwerken en jobs vinden via social media.
3. Werk ik en nazorg
Nadat alles op orde is om jezelf te verkopen
starten we met het zoeken en jagen op jobs. We
gaan samen actief op zoek naar de job die past.
Naast vacatures zoeken, bedrijven bezoeken,
sollicitatie-voorbereiding, check van brieven is er
veel aandacht voor het sollicitatiegesprek.
Nadat je gestart bent bij je nieuwe werkgever
houden we uiteraard nog even contact met elkaar.
Over all4people.nl
De juiste persoon op de juiste plek. We ontzorgen
werkgevers in het MKB bij alle HR-thema’s én
helpen mensen structureel aan een baan en in hun
loopbaanontwikkeling. Onze aanpak brengt mensen
in beweging. Zo halen ze het beste uit zichzelf. Niet
alleen nu, maar ook in de toekomst.

Merk IK

Marketing IK

Werk IK

Nazorg

Tijdens jouw traject zal de nadruk liggen op
Marketing IK en Werk IK. Natuurlijk besteden wij
ook nog wat extra aandacht aan Merk IK.
1. Merk ik
Wij stellen samen vast ‘wie ben je, wat kan je en
wat wil je’. Wat zijn mijn sterke vaardigheden,
competenties en waar liggen kansen. Het maken
van een loopbaanassessment kan dit
ondersteunen. Merk IK levert altijd een helder
persoonlijkheids- en zoekprofiel op. ‘Merk ik’ vormt
de basis om snel werk te scoren.
2. Marketing ik
Jouw persoonlijke presentatie staat bij Marketing
IK centraal. Onderdelen die aan bod komen en
essentieel zijn om jezelf te verkopen bij potentiële
werkgevers zijn: de huidige arbeidsmarkt,

Waarom een Werktraject bij all4people?
•
We hebben maar één doel, een job die
past;
•
We leveren altijd maatwerk en hebben
veel persoonlijk contact;
•
Je krijgt toegang krijgen tot ons online
loopbaanplatform inclusief integratie van
de vacaturebank Indeed;
•
Je lift mee op ons groot regionaal en
landelijk netwerk binnen het MKB, de
banenmotor van Nederland;
•
We gaan samen op pad om bedrijven te
bezoeken;
•
We zijn Noloc gecertificeerd en volgen
deze richtlijnen.
Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de
all4people aanpak? Neem gerust contact op voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
T +31 (0) 85 30 30 949
W www.all4people.nl

