Mijn behoefte (personen en bedrijven)
Opdracht “Waar liggen jouw kansen?”
Wie wil jij vinden?
•
•
•
•
•
•
•

Collega's
Oud collega's
Studiegenoten
Familie
Vrienden
Recruiters
HR managers

-

1e: ………………………………………………………

-

2e: ………………………………………………………

-

3e: ………………………………………………………

Opdracht “Waar zou jij willen werken?”.
Breng ongeveer 10 organisaties en/of bedrijven in kaart waar jij daadwerkelijk graag aan de slag zou gaan
en waar de door jou gewenste functie wordt uitgeoefend. Het is niet relevant of ze daar op dit moment
vacatures hebben. Wat telt is dat jij er zou willen werken en waarom. Bestudeer websites, breng de
organisatie en de ontwikkelingen in kaart en de afdeling waar jij zou willen werken.
-

-
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Opdracht “Wie ken ik daar?”.
-

-

Bekijk hoe deze bedrijven vindbaar zijn op internet (websites, Linkedin en Google)
Bekijk hoe het proces van werven van nieuwe medewerkers verloopt. Hoe zijn vacatures van
deze bedrijven zichtbaar? Via medewerkers of een recruiter?
Zijn medewerkers vindbaar in dit bedrijf op de afdeling waar jij zou willen werken?
Ga naar Linkedin. Typ in de zoekbalk het bedrijf dat je zoekt. Bekijk welke medewerkers van dit
bedrijf zich in jouw 1e, 2e of 3e graads netwerk bevinden. En maak een selectie met wie je contact
wilt gaan maken.
-

-

-

De Marktplaats
We zitten hier bij elkaar als een Marktplaats met vraag en aanbod. Ga met elkaar oefenen wat je voor
elkaar kunt betekenen. Zoek in Linkedin met elkaar naar mogelijkheden binnen elkaars netwerk. Zoek op
de volgende aspecten:
-

Vakgebied, branche
Doelgroepen
Specialisme
Proces/situatie/probleem/oplossing
Functienamen
Regio

Wat kan een ander voor jou betekenen?
Bedrijf:

Persoon:

Afspraak gemaakt met:

Wat kan jij voor een ander betekenen?
Bedrijf:

Persoon:

Afspraak gemaakt met:
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