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Stapsgewijs zoeken

Verdwaal niet op internet is een manier van zoeken naar werk. Volg de methode dan is de
kans om te verdwalen minimaal en de kans op het vinden wat je zoekt maximaal. Het Wereld
Wijde Web kan u verder helpen. Verdwaalnietopinternet helpt u op weg.
Stap 1: ken uzelf
Wie bent u. Wat zijn uw kwaliteiten. Kent u uw competenties?
Heeft u ondernemerstalenten?
Stap 2: wat zoek ik
Het oeroude spreekwoord “Zoekt en gij zult vinden” moet luiden: “Weet wat u zoekt en u zult
vinden.” Op de lagere school waar ik zat was op 1 april de vaste grap van sommige
schoolmeesters om een leerling alle klassen af te sturen met de vraag om een fles blauwe
oostindische inkt.
Immers als u niet weet waarnaar u op zoek bent, dan weet u niet waar u het moet zoeken en of
wat u zoekt wel bestaat. Wat u in deze stap doet lijkt nog het meeste op Marktonderzoek. U
onderzoekt Uw arbeidsmarkt.
Zijstap 3: U wilt verder als ondernemer.
Na de vorige twee stappen heeft u een idee om als zelfstandige aan de slag te gaan.
Stap 3: maak u CV
Een goed CV is pas mogelijk als u stap 1 en stap 2 volledig hebt gezet.
“Be careful what you pretend to be because you are what you pretend to be.” K. Vonnegut
“Wees voorzichtig met wat je laat zien, want je bent wat je laat zien.”
Mensen zien alleen wat je laat zien en denken dan dat jij zo bent. Zeker met een CV is dat zo.
Het CV is vaak de enige informtie die de lezer heeft.
Stap 4: vacatures vinden
Er zijn verschillende soorten sites. Elk met voor en nadelen. In dit deel ook een groot overzicht
van vacaturesites.
Stap 5: Solliciteren
Hoe moet u reageren op een vacature. Hoe onderzoekt u of een vacature geschikt is voor u.
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Hoe komt u erachter wie de gesprekspartner is en hoe gaat u reageren.
Stap 6: evaluatie strategie aanpassen.
Na korte tijd moet u bekijken of u op de goede weg bent. Wat heeft u geleerd uit de voorgaande
stappen.
De volgende vragen moet u beantwoorden:
·

Heb ik vacatures gevonden.

·

Heb ik (netwerk-)contacten gelegd.

·

Ben ik uitgenodigd op gesprek.

·

Wat heb ik geleerd .

·

Maak ik een reele kans op succes binnen een paar weken.

Ga met het antwoord op de vragen door naar stap 1 en doorloop het hele plan opnieuw.

Werk zoeken
"Verdwaal niet op internet" is ook een manier van zoeken naar werk. Volg de stappen dan is de
kans de kans op het vinden wat je zoekt maximaal.
Het Wereld Wijde Web kan u verder helpen. Verdwaalnietopinternet helpt u op weg.

Stap 0: Ik ben er klaar voor !
Kunt u werken? Heeft uw goed afscheid genomen van uw laatste baan? Gebruikt u medicijnen?
Bij twijfel bespreek dit met de huisarts en werkcoach. Wacht niet !
Fit blijven.
Meer over fit blijven hier .

Ziek.
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Bent u ziek bel 0900 9294 en overleg ook met de werkcoach. Klik hier voor meer informatie
over ziek worden vóór, tijdens en na uw WW.
Uw Uitkering
Werk zoeken is belangrijk, maar als u twijfelt over uw uitkering, dan is dat niet goed. Kijk hier
voor belangrijke informatie over uw uitkering.

Stap 1: ken uzelf

Wie bent u. Wat zijn uw kwaliteiten. Kent u uw competenties? Heeft u ondernemerstalenten?

Klik hier voor sites met testen
.

Stap 2: wat zoek ik

Het oeroude spreekwoord “Zoekt en gij zult vinden” moet luiden: “Weet wat u zoekt en u zult
vinden.” Op de lagere school waar ik zat was op 1 april de vaste grap van sommige
schoolmeesters om een leerling alle klassen af te sturen met de vraag om een fles blauwe
oostindische inkt.
Immers als u niet weet waarnaar u op zoek bent, dan weet u niet waar u het moet zoeken en of
wat u zoekt wel bestaat. Wat u in deze stap doet lijkt nog het meeste op Marktonderzoek. U
onderzoekt
Uwwilt
arbeidsmarkt.
Of misschien
u uw kansenArbeidsmarktinformatie:
vergroten door iets te leren. Klik hier voor gratis cursussen.

Zijstap 3: U wilt verder als ondernemer.

Na de vorige twee stappen heeft u een idee om als zelfstandige aan de slag te gaan. Kijk
hier voor links en tips
.
Stap 3: CV maken
Een goed CV is pas mogelijk als u stap 1 en stap 2 volledig hebt gezet.
“Be careful what you pretend to be because you are what you pretend to be.” K. Vonnegut
“Wees voorzichtig met wat je laat zien, want je bent wat je laat zien.”
Mensen zien alleen wat je laat zien en denken dan dat jij zo bent. Zeker met een CV is dat zo.
Het CV is vaak de enige informatie die de lezer heeft.
Klik hier om meer over het CV te leren. Kijk op deze pagina voor internet sites en
voorbeelden:
Klik hier. Echt gemakkelijk wordt het
met sites die voor u een mooi CV maken. Het kan al heel eenvoudig.
Klik hier.
Een belangrijke stap in het publiceren van uw cv kan het starten van een Linkedin pagina zijn.
hier meer:
Stap 4: Vacatures vinden Er zijn verschillende soorten sites. Elk met voor en nadelen. In dit
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deel ook een groot overzicht van vacaturesites.
Sites
voor verschillende overzichten.

Kijk op pagina De

Stap 5: Solliciteren Hoe moet u reageren op een vacature. Hoe onderzoekt u of een vacature
geschikt is voor u. Hoe komt u erachter wie de gesprekspartner is en hoe gaat u reageren.
Hier alles over solliciteren, brieven, CV en gesprek.
Stap 6: evaluatie & strategie aanpassen. Na korte tijd moet u bekijken of u op de goede weg
bent. Wat heeft u geleerd uit de voorgaande stappen.
Ga niet langer door dan 6 weken met het zoeken van vacatures en het solliciteren.
De volgende vragen moet u beantwoorden:
-

·
·
·
·
·

Heb ik vacatures gevonden.
Heb ik (netwerk-)contacten gelegd.
Ben ik uitgenodigd op gesprek.
Wat heb ik geleerd .
Maak ik een reele kans op succes binnen een paar weken.

Ga met het antwoord op de vragen door naar stap 0 en doorloop het hele plan opnieuw.
Werk zoeken op Internet TV
Voordat u doorgaat omdat u nog geen baan gevonden heeft, is het goed om u te laten
inspireren. U hoeft niet te lezen. U kunt kijken en luisteren.
Klik hier voor video's

4/4

