THE
BOOST

Trainingsprogramma
voor werkzoekenden

Het aantal mensen met betaald werk
was nog nooit zo hoog. Toch is het vinden
van een leuke baan niet voor iedereen
even makkelijk. Of je nu net van school
komt of al een tijdje hebt gewerkt.
Want hoe kies je een baan die bij je past?
En hoe presenteer je jezelf overtuigend?

The Boost is een kosteloos
trainingsprogramma van tien
weken. Met online opdrachten,
workshops en een vierdaagse
Boostcamp werk je aan jouw
persoonlijke doelen.

Ontdek bijvoorbeeld hoe je:
✓ een functie kiest die bij jou past;
✓ slim gebruik maakt van je netwerk;
✓ een goed cv en motivatiebrief opstelt; en
✓ overtuigend overkomt tijdens een
netwerk- of sollicitatiegesprek.

Wat houdt het programma in?
- The Boost is een trainingsprogramma van tien weken om jouw kans op werk te vergroten;
- Je volgt inspirerende workshops, online opdrachten en maakt een concreet actieplan;
- Tijdens het programma word je begeleid door een buddy die jou helpt om je doelen te bereiken.

Wie zoeken wij?
✓ Je bent tussen de 20 en 40 jaar;
✓ Je hebt een MBO, HBO of WO diploma; én

Dankzij The Boost ben ik

✓ Je bent gemotiveerd en actief op zoek naar

zelfverzekerder geworden,

een leuke baan.

weet ik wat ik wil en waar ik
goed in ben. Ik kan nu veel

Wanneer vindt The Boost 2020 plaats?

gerichter op zoek naar functies

- Online programma 5 oktober t/m 11 december

die bij mij passen.

- Kennismakingsdag vrijdag 9 oktober

Daniëlle, deelnemer The Boost

- Vierdaagse Boostcamp 12 t/m 15 november
- Terugkomdag donderdag 10 december

Kun jij wel een boost gebruiken?
Er zijn vijftien gratis plekken beschikbaar. Meld je voor 25 september 2020 aan via
www.flanderijnfoundation.nl. Dit programma wordt je aangeboden door de Flanderijn
Foundation. Deelname aan The Boost is gratis; we verwachten wel dat je je 100% inzet.

