
 

 

 

JobGroep Zaltbommel 

Zoek je werk en kan je daarbij hulp en ondersteuning gebruiken? 

Kom dan naar de training Jobgroep Zaltbommel. 
 

In 8 ochtenden ga je met de trainer en samen met andere deelnemers op weg naar een nieuwe baan 

die bij je past!  

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Wat vind jij belangrijk in je leven en in je werk?  

• Wat zijn jouw idealen, waarden, talenten en kwaliteiten. 

Wat betekent dat voor je bij het vinden van werk? 

• Wat helpt en wat houdt jou tegen bij het vinden van werk? 

• Hoe gebruik je je eigen netwerk en vergroot je het 

netwerk? 

• Wat kunnen social media en linkedIn doen bij het vinden 

van werk? 

• Tips voor je sollicitatiebrief en motivatiebrief. 

• Tot slot gaan we oefenen met sollicitatiegesprekken, het geven van een pitch en andere 

vaardigheden die helpen bij het vinden van werk.  

 

Data:   start 11 mei, laatste bijeenkomst 6 juli, 10.00 – 11.30 uur (onder voorbehoud) 

Kosten:  Geen kosten 

Plaats:  Stichting kompas, Brede School de Waluwe, Portage - Zaltbommel  

 

Na deze 8 bijeenkomsten heb je voldoende handvatten om er verder mee aan de slag te gaan. 

Toch kan het lastig zijn om jezelf te blijven motiveren de arbeidsmarkt actief te benaderen. Daarom 

kun je gekoppeld worden aan een jobmaatje. Na deze training, gaat hij of zij samen met jou op 

zoek naar de baan. Je jobmaatje ondersteunt je in je verdere zoektocht naar werk dat bij jou past! 

Voor deze training is beheersing van de Nederlandse taal gewenst.  

 

Voor meer informatie en aanmelding: mail of bel met Erica Eykema: ericaeykema@hotmail.com / 

06 – 21 95 82 50  

 

Voor informatie over andere activiteiten van Stichting Kompas: Ans Klein Geltink: 

ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl / 06-11 25 27 24  www.kompasbommelerwaard.nl 
   
Deze training wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel  
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