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LinkedIn ontwikkelt zich volop. Ik krijg doorlopend vragen
over alle nieuwe ontwikkelingen.
Zoals de nieuwe badges #OPENTOWORK en #HIRING.
Hoe gaan recruiters daarmee om? Zoeken werkelijk alle
recruiters met een betaald account op LinkedIn? (Nee!)
Wat werkt nu echt om bovenaan in hun zoekresultaten
komen te staan?
Waar let een bureaurecruiter op?
En waar let een corporate recruiter op?
Hoe profileert je cliënt zich op LinkedIn in volle glorie,
zodat hij door hen gevonden wordt?
Hoe bouwen zij aan een doelgericht netwerk op
LinkedIn?
Hoe benaderen zij hen?
Én hoe maken zij de stap naar actief netwerken binnen
hun vakgebied.
Wat voor soorten posts zijn er mogelijk en welke werken
(video?)?
Hoe beïnvloed je het algoritme op LinkedIn?
Wat is daarin relevant?
Ik krijg dus volop vragen naar alle details van LinkedIn en
over de finesses van het solliciteren via LinkedIn. Ik leer het je
graag!
LinkedIn is meer dan ooit onmisbaar in het solliciteren. En dat
vraagt van jou als loopbaancoach dat je je cliënten daarop
voorbereidt én dat je weet hoe dat werkt. In 3 uur tijd neem ik je
mee in álle ins en outs van LinkedIn voor loopbaanprofessionals.
Een intensieve en waardevolle online 3-uurstraining met
vele praktijkvoorbeelden.
Je kunt vooraf via de mail de vragen waarmee je worstelt alvast
stellen. Natuurlijk kun je ook tijdens mijn onlinetraining al je
vragen stellen. Zodat LinkedIn geen geheimen meer heeft voor jou
in het slim en succesvol coachen van je cliënten.
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Wat komt er aan bod tijdens
de training?
Recruitment
Hoe werken selecteurs en recruiters met LinkedIn?
Wat ziet de recruiter nu echt en waar let hij op?
Hoe let de recruiter op je beschikbaarheid?
Hoe werken de skills in zijn zoekopdracht?
Profiel
Je kopregel, ‘huidige functie’ en vaardigheden, je talen en álle
mogelijkheden voor beeldmateriaal en je zichtbaarheid
Wat te doen bij een carrièreswitch en wat te doen bij twee
beroepen?
Dé manieren om gevonden te worden met je
beschikbaarheid
Aanbevelingen, opleidingen, vrijwilligerswerk
Netwerken anno 2022
Hoe bouw je aan een waardevol netwerk?
Welke soorten berichten of posts zijn er? Wat werkt goed en
hoe plaats je ze?
Reageren op updates en berichten versturen; wat werkt het
beste?
En ook
Hoe vind je waardevolle content, hoe werken hashtags?
Hoe gebruik je LinkedIn voor je targetlist?
Waar en hoe vind je alle vacatures?
Hoe gebruik je de LinkedIn-app optimaal?
Ik laat je álle handigheidjes zien.

De basis van LinkedIn (het profiel) wordt in deze training als bekend
verondersteld.

Resultaat
Na deze training ben je als loopbaanprofessional
helemaal op de hoogte als het gaat om je kennis van het
gevorderd solliciteren via LinkedIn en kun je je cliënten hierin
met vertrouwen begeleiden.
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Werkmateriaal
We gaan aan de slag met het meest recente materiaal van mij
(checklists, blogs, etc.) en het boek ‘Solliciteren via LinkedIn’, de
actuele en complete gloednieuwe 18e druk van februari 2021.
Wanneer wil je deze training niet missen?
Als je op de hoogte wilt zijn van de allernieuwste
ontwikkelingen binnen LinkedIn.
Als je laatste training in 2020 of langer geleden was.
Wanneer is de training niet geschikt voor jou?
Als je LinkedIn in wilt zetten voor jezelf als ondernemer; dit is
geen LinkedIn social-selling-training.

Praktische informatie
11 november 2022 van 9:00 tot 13:00 uur

Op locatie in mijn werkstudio in Almere

Maximaal 8 deelnemers

325 euro, inclusief het boek 'Solliciteren via LinkedIn', 18e
druk (februari 2021)
Noloc-leden en alumni van mijn trainingen ontvangen
10% korting en betalen geen 325 euro, maar slechts
292,50 euro.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de website. Je aanmelding wordt per
e-mail bevestigd.
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Annulering
Na aanmelding en bevestiging is annuleren tot en met
16 augustus 2022 kosteloos. Bij annulering vanaf 17 augustus 2022
worden de volledige kosten door Aaltje Vincent & Company in
rekening gebracht.
Indeplaatsstelling is altijd mogelijk. Op iedere training van Aaltje
Vincent & Company zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing.
Vragen
Heb je nog aanvullende vragen over deze training? Mail dan gerust
naar info@aaltjevincent.nl of bel mij op 06-30446827. Ik
beantwoord je vragen graag!

Voor iedere deelnemer!
De nieuwste druk van Solliciteren via LinkedIn (18e druk, februari 2021)
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