
Talentenbeurs West 
Werk(t) voor jou

• 25 juni 2019
• van 13:00 tot 16:30 uur
•  De Hallen Studio’s,  

Hannie Dankbaarpassage 18

4. De kunst van solliciteren  
(twee workshops)
•  Datum: donderdag 6 juni 

10:00 - 12:00 uur
•  Datum: donderdag 13 juni 14:00 - 

16:00 uur
•  Locatie: De Havelaar, Douwes 

Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Een workshop waarin je handvatten 
krijgt om met een goed verhaal 
te solliciteren en zo je kansen te 
vergroten op een baan. We denken 
met je mee over je zoekprofiel en hoe 
je jezelf beter in de markt kunt zetten.
• Wie: Wendel Rontgen | Randstad 

Verdiepingsworkshops 

5. Hoe zet je LinkedIn in zodat  
het voor jou werkt?
•  Datum: woensdag 5 juni 

10:00 - 13:00 uur
•  Locatie: De Havelaar, Douwes 

Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Geef je talent een gezicht en laat het 
stralen via social media. Boek echte 
resultaten in het vinden van een 
nieuwe baan door optimaal gebruik 
van je LinkedIn profiel.
•  Wie: Natalie Anceaux |  

Anceaux Marketing

Colofon

Gemeente Amsterdam
Met dank aan alle deelnemende partners en vrijwilligers. 
Voor meer informatie amsterdam.nl/talentenbeurswest
Uitgevoerd door ABC Alliantie welzijn ‘altijd in de buurt’

6. My Personal brand
•  Datum: donderdag 13 juni 

19:00 - 21:00 uur
•  Datum: woensdag 19 juni 

15:00 - 17:00 uur
•  Locatie: De Havelaar, Douwes 

Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Heb jij talent waar je iets mee zou 
willen doen? Weet je niet hoe je  
moet beginnen, of kun je een  
steuntje in de rug gebruiken?  
Geef je op voor de workshop van 
My Personal brand. Wij bieden je 
handvatten om de eerste stap te 
zetten en haalbare doelen te stellen. 
Om te denken in mogelijkheden en 
kansen om waarde te zien in jezelf  
en stap voor stap je doel te bereiken. 
•  Wie: Juslene Nanga Nguele |  

My Personal brand

7. Ontdek je capaciteiten
•  Datum: donderdag 20 juni 

19:00 - 21:00 uur
•  Locatie: De Havelaar, Douwes 

Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Wie ben ik en waar sta ik: in deze 
workshop zullen wij op creatieve wijze 
in beeld brengen welke capaciteiten 
jij hebt, maar ook welke capaciteiten 
een ander in jou ziet. Wij laten bewust 
en onbewust een bepaald indruk 
achter. Ontdek in deze workshop op 
creatieve wijze meer over jezelf: je 
kunt vaak meer dan je denkt!
•  Wie: Rabea Ben Salah | Espresso 

Yourself

8. Onweerstaanbaar schrijven,  
dat doel treft
•  Datum: donderdag 20 juni  

9:30 - 12:00 uur
•  Locatie: De Havelaar, Douwes 

Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Verzucht je regelmatig “Schrijven, dat 
is zo niet mijn ding”. Hoe fijn is het 
als je zo kunt schrijven dat je je doel 
wel kunt bereiken. Deze workshop is 
leerzaam, leuk en handig! Tip: volg  
de workshop van 6 en 13 juni, dan 
heb je een prima combinatie.
•  Wie: Inez Hoedjes | HatTrick 

Communicatie



Workshops 
Wil je je graag goed voorbereiden  
op de Talentenbeurs? Je kunt gratis 
aan drie workshops deelnemen.
Aanmelden voor de workshops 
kan via de website: amsterdam.nl/
talentenbeurswest

Basisworkshops 

1. Workshop De kracht van een 
succesvolle c.v. (twee workshops) 
•  Datum: donderdag 6 juni  

9:30 - 12:00 uur
•  Datum: donderdag 13 juni  

9:30 - 12:00 uur
•  Locatie: De Havelaar, Douwes 

Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Lukt het je maar niet om een goede 
c.v. te schrijven? Een c.v. die je makkelijk 
kunt aanpassen en waarmee je bij een 
sollicitatie prima voor de dag kunt 
komen? In deze workshop ga je aan 
de slag met je bestaande c.v.  
Je neemt twee exemplaren mee, één 
voor de trainer en één voor jezelf. Je 
gaat ontdekken hoe leuk het schrijven 
van een goede c.v. kan zijn.
•  Wie: Inez Hoedjes | HatTrick 

Communicatie

2. Jezelf presenteren  
(twee workshops) 
•  Datum: dinsdag 4 juni  

14:00 - 17:00 uur 
•  Datum: dinsdag 18 juni 

14:00 - 17:00 uur
•  Locatie: De Mansveltschool,  

Karel Doormanstraat 125,  
1055 VE Amsterdam

Hoe kun je, ontspannen en met 
zelfvertrouwen, jezelf laten zien en 
horen? De eerste indruk is belangrijk. 
Die indruk kun je maar één keer 
maken! Communicatie (verbaal 
en non-verbaal), leiding nemen, 
zelfvertrouwen en je eigen kennis 
en karakter laten zien. De workshop 
wordt ervaren als inspirerend, 
verrassend, op de praktijk gericht en 
met veel persoonlijke aandacht voor 
de deelnemers.
• Wie: Sebo Bakker | ZID Theater 

3. Je kunt maar één keer de eerste 
indruk maken (twee workshops) 
•  Datum: dinsdag 11 juni  

13:00 - 15:00 uur
•  Datum: vrijdag 21 juni 

10:00 - 12:00 uur
•  Locatie: Burgemeester de Vlugtlaan 

200-204, 1063 BT Amsterdam

Heb je een sollicitatiegesprek tijdens 
of na de Talentenbeurs? Maar twijfel 
je over geschikte kleding en beschik je 
niet over de financiële middelen om die 
aan te schaffen? Dan ben je van harte 
welkom bij Dress for Success! Je krijgt 
deskundig advies en kleding mee.
• Wie: Dress for Success

Laagdrempelig 
een baan vinden
Ben jij op zoek naar een baan, 
vrijwilligerswerk, werkervaringsplek 
of een stageplaats? Kom dan naar 
de 12e editie van de Talentenbeurs 
West. Op deze beurs staan allerlei 
organisaties en ondernemers uit 
Amsterdam West die je hierbij  
kunnen helpen.

Wat vind je leuk en past  
bij jou? 
Voorafgaand aan de Talentenbeurs 
kun je gratis aan workshops deelnemen. 
Wil je de kans vergroten tijdens 
sollicitaties of je talent verder 
ontwikkelen? Geef je dan op voor  
een van de workshops! Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
dus geef je snel op! Kijk op 
amsterdam.nl/talentenbeurswest  
voor alle beschikbare workshops.

Inschrijven voor de 
Talentenbeurs
Inschrijven voor de Talentenbeurs kan 
tot donderdag 20 juni via:  
amsterdam.nl/talentenbeurswest 

Geen internet?
Bel op woensdagmiddag tussen 
14:00 en 17:00 uur naar Tycho Filarski, 
projectleider Talentenbeurs West, 
telefoonnummer 06 1432 5133.

Talentenbeurs West

Waar en wanneer is het?
dinsdag 25 juni 2019  
van 13:00 tot 16:30 uur

Meer informatie 
amsterdam.nl/talentenbeurswest

Locatie 
De Hallen Studio’s
Hannie Dankbaarpassage 18 
1053 RT Amsterdam


