
         

           

                                          JobGroep Maasdriel              
 

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

Kom dan naar de training JobGroep Maasdriel. 
 

 إستخدام مساعدة أو دعم لتجده؟ هل تبحث عن فرصة عمل وتعتقد أنك تستطيع 

 في ماسدريل قد يقدم هذا الدعم لك. Jopgroep" الكورس التدريبي " 

کنید؟  استفاده پشتیبان   و کمک از خواهید یم و  هستید شغل دنبال به آیا  

بیایید ماسدریل به  "JobGroep" آموزش  برای  

In 8 middagen ga je samen met de trainer en 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 heb je nodig aan scholing voor jouw nieuwe baan? 

• 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. 

• Oefenen met sollicitatiegesprekken, het geven van een pitch en andere vaardigheden. 

 

Data:  Start 4 oktober 2021, daarna wekelijks, van 13.15 – 14.45 uur. 

(Inloop vanaf 13.00 uur, uitloop tot 15.00 uur. Schoolvakanties in overleg)  

Kosten:  Geen kosten, wel van te voren aanmelden en deelname is voor alle 8 bijeenkomsten 

Plaats:  Bibliotheek Kerkdriel, Kerkstraat 43A Kerkdriel  

 

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 Emma Couperus: 

emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl / 06 22 64 87 32 
 

Deze training wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel  
 

www.kompasbommelerwaard.nl 
 

mailto:emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl

