


Wat ik het allerliefste doe is kennisdelen. Als je mij volgt op LinkedIn, Twitter, 
Instagram of via mijn nieuwsbrief, dan weet je dat natuurlijk. Alles waarvan ik denk dat 
het relevant kan zijn voor jou, deel ik met je.

Ik schrijf boeken over slim en succesvol solliciteren sinds 2007. Van mijn elf boeken 
zijn er inmiddels meer dan 100.000 verkocht en ruim 12.000 lezers via bibliotheken 
bereikt. Iedere nieuwe ontwikkeling neem ik erin mee, zoals het gebruik van LinkedIn 
en video. Ik ben dankbaar dat ik al zoveel mensen heb mogen inspireren in het zetten 
van een nieuwe stap in hun loopbaan. Nu is het tijd voor solliciteren naar werkgeluk. Ik 
neem je stap voor stap mee in het veroveren van het werk waar je heel blij van wordt. 
Met know-how, checklists, voorbeelden en tips en hoe jij slim en succesvol solliciteert 
naar jouw nieuwe werkgeluk. 

Voor je liggen de eerste 20 bladzijden van ’Solliciteren naar werkgeluk. Zo vind én kies 
je het beste je nieuwe werk', die ik graag met jou deel. Ervaar zelf alvast wat dit boek je
allemaal kan brengen. Ik hoop je zo te kunnen helpen om een wervelende start te 
maken met het veroveren van nieuw werkgeluk. Ik wens je er ontzettend veel succes 
mee!

Hartelijke groet, Aaltje Vincent

PS: Ik deel graag mijn kennis. Maar, deze uitgave is speciaal voor jou, alléén voor eigen 
gebruik. De inhoud van dit document mag op geen enkele wijze verder worden verspreid 
(zie ook: alle rechten voorbehouden op pagina 4). Ben je er enthousiast over en vind je dat 
anderen het ook zouden moeten lezen? Laat hen dan deze download zelf aanvragen via mijn 
site. Dank je!

































Wil je tien of meer exemplaren van een boek op één afleveradres laten bezorgen? 
Laat het mij weten, want dan kan ik een korting voor je regelen.

Jouw nieuwe werkgeluk
Wil je persoonlijke hulp om nu nieuw werkgeluk te veroveren? Met een cv dat diréct 
triggert om uitgenodigd te worden? Ik help je er graag bij in een 1-op-1 individuele 
cv- en Linkedln-coachingssessie of in een compleet outplacementtraject.

Is je cv tiptop in orde, maar wil je wel 1-op-1 coaching ter voorbereiding op je 
sollicitatiegesprek om echt goed te kunnen kiezen? Boek dan de 
sollicitatiegesprekscoaching waarin ik je leer én met je oefen hoe jij succesvol een
sollicitatiegesprek voert. Zodat jij optimaal voorbereid je sollicitatiegesprek gaat 
voeren.

Voor loopbaanprofessionals
Wil jij als loopbaanprofessional de Jobmarketing-methode inzetten, zodat jouw 
cliënten slim en succesvol nieuw werkgeluk veroveren? Ik leer het je graag in de 4- 
daagse Advanced Jobmarketing  3.0 Training voor Loopbaan professionals. Op 
Springest gewaardeerd met een 9,6. Met wat je in deze training leert kun jij écht 
het verschil gaan maken voor jouw cliënten.

Veel meer inspiratie, boeken, enzovoorts vind je op mijn website. 

                         Hartelijke groet,
                         Aaltje Vincent

Bestel het boek!

Werkgeluk 
Bijna 1 op de 3 werknemers vertrekt binnen een jaar bij zijn of haar nieuwe  
werkgever omdat er toch geen goede match is tussen de twee partijen. Het is tijd 
dat daar verandering in komt en dat werkgeluk centraal komt te staan in jouw 
sollicitatieproces. 
 
Aan de hand van voorbeelden, tips en checklists
In 'Solliciteren naar werkgeluk. Zo vind én kies je het beste je nieuwe werk' helpt 
bestsellerauteur en sollicitatie-expert Aaltje Vincent je slim en succesvol te 
solliciteren naar een baan waar je écht gelukkig van kunt worden. Stap voor stap 
met voorbeelden, tips en checklists, weet je binnen no-time hoe je jouw nieuwe 
werkgeluk kunt vinden. Of je nu werkzoekende bent of werknemer, werkgeluk is 
voor iedereen! 
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Let's connect!

Zijn we al gelinkt op Linkedln? Ik nodig je graag uit om connectie te maken. Op 
Linkedln en op mijn andere social mediakanalen deel ik continu vaknieuws, 
inspiratie en tips. Volg je mij al op Twitter of lnstagram? Doen!

Spreekuur
En weet je dat ik iedere maandag tussen 9.00 en 10.00 telefonisch bereikbaar ben
om al je vragen te beantwoorden? Je krijgt mij persoonlijk aan de lijn en ik sta je 
graag te woord! Telefoonnummer: 06-30446827. Mocht ik in gesprek zijn, dan bel ik 
je later terug!

Website
Voor een actueel overzicht van trainingen en individuele coaching, zoals de unieke 
cv- en Linkedln-sessie die je bij mij kunt volgen, verwijs ik je graag naar mijn 
website. Op dezelfde site vind je ook waardevolle  gratis content voor 
werkveroveraars, in het Nederlands én Engels.

Vragen?
Bel of mail mij gerust. Ik informeer je graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Ik 
wens je veel succes met het vinden van nieuw werkgeluk!

Contact
Aaltje Vincent & Company 
Duinvoetstraat 47
1361 BC Almere-Duin

www.aaltjevincent.nl 
info@aaltjevincent.nl
06-30446827
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