Gouden tips:
Vind een job die bij je past.

1. DE JUISTE ZOEKTERMEN
Zoek jij ook steeds vacatures op basis van de functienaam?
Misschien wil je starten als administratief bediende of customer service medewerker. Of zoek je een
job als zorgkundige in een ziekenhuis.
Dan krijg je enkel de vacatures met deze functie-inhoud.
Maar wist je dat je ook kan zoeken op basis van ‘keywords’ of ‘zoektermen’?
Keywords of zoektermen zijn die woorden die weergeven:
-

Waar jij goed in bent, wat je goed kan = sterktes

-

Wat je interesses zijn

Je kunt namelijk ook jobs vinden op basis van jouw interesses en zelfs sterktes.
Ben je goed in presenteren en heb je organisatietalent?
Is leidinggeven in de financiële sector jouw ding?
Of werk je liever klantgericht en ben je verantwoordelijk?
Typ deze woorden in op vacaturesites en je bekomt nieuwe vacatures die je voorheen nooit
tegenkwam.
Het zorgt voor een nieuwe boost in jouw zoektocht!
Zoek je jouw zoektermen? Plan een gesprek in: info@swingdoorjejob.be

2. ZOEK en VIND VIA DE JUISTE
KANALEN
Met de zoektermen kun je nu van start (want ja, die heb je doorheen de begeleiding àllemaal
genoteerd. De schematische visuele tool die we gebruiken bij Swing door je job helpt je hierbij).

Vacaturewebsites
Gebruik de zoektermen bij vacatureswebsites.
Je hoeft niet steeds op een specifiek beroep te
zoeken. Je kunt je sterktes ingeven op onder
andere vacature.com en vdab.be.
Op vacature.com krijg je na het ingeven van de sterktes
'creatief' en 'teamplayer' 'regio Brugge' bijvoorbeeld
volgende vacatures:
- sales specialist, waarbij je wordt opgeleid tot tailor
- projectmedewerker ondernemersforum, waarbij je
creatief meedenkt, je ondernemers met elkaar in contact
brengt en samenwerkt met een team.

Je netwerk
Het wordt zo vaak onderschat! Nochtans leidt dit tot nieuwe jobs. Zo kon een klant van start bij
een nieuw bedrijf nadat hij enthousiast vertelde over zijn droomjob. De gesprekspartner van toen
is nu zijn nieuwe werkgever.
Je netwerk is iets heel natuurlijks. Naast familie heb je vrienden, kennissen, buren, (ex-)collega's,
de bakker bij wie je brood koopt, een moeder van een schoolvriendin, ...
- Breng je netwerk in kaart. Wie kun je aanspreken? Maak eventueel een mindmap. Het brengt
nieuwe inzichten.
- Formuleer jouw sterktes, wie je bent en wat je wil (je hebt alles bij de hand: gebruik de
keywords die we doorheen de begeleiding noteerden). Oefen dit in.
Gebruik eventueel de 'elevator pitch'; een korte presentatie van ongeveer 30 seconden waarin je
enthousiast vertelt waar jij voor staat.

Vind de juiste zoektermen.
Wij brengen ze samen met jou in kaart.
Zodat jij snel aan de slag kan.

Contact:
Loopbaancoach Anémone
0486 83 47 33
info@swingdoorjejob.be
www.swingdoorjejob.be/contact

In samenwerking met:
Partner van loopbaanbegeleiding

