Perfect Job - jongeren gezocht!
Ben je op zoek naar een baan maar wil het nog niet helemaal lukken? Of heb je wel
werk, maar doe je iets wat je eigenlijk niet leuk vindt? Dan zoeken we jou! Met het
project ‘Perfect Job’ gaan we met jongeren aan de slag om een baan te vinden of
een baan te vinden die beter bij jou past!
Het project
Tijdens het project wordt je samen met een aantal andere jongeren gekoppeld aan een
jongerencoach die je gedurende periode helpt bij het vinden van een leuke baan. Dit
kan in de vorm van werk in loondienst of juist door het opstarten van je eigen
onderneming. Ook heeft Plattelandsjongeren.nl al potentiële werkgevers klaar staan.
In je groepje ga je met je coach aan de slag met het formuleren van een concreet en
haalbaar toekomstdoel, zodat je een baan vindt die je ook echt leuk vindt.
Je leert jezelf ontdekken: Wat zijn mijn competenties? Welke vaardigheden heb ik?
Waar liggen mijn talenten? Maar ook: Hoe presenteer ik mij het beste? Waar kan ik in
ontwikkelen zodat ik sneller een baan vind? Hoe kom ik aan een goed netwerk?
De coaches komen zelf ook uit plattelandsregio’s en zijn werkzaam in een sector
waarin ze zich thuis voelen of hebben een eigen bedrijf opgericht. Op deze manier
kunnen zij hun persoonlijke ervaringen met jou delen.
Het project bestaat uit 5 interactieve workshops waarin de volgende thema’s
terugkomen: het in kaart brengen van je huidige situatie, toekomstdoelen bepalen,
competenties verder ontwikkelen, netwerken en coachen. Je doet mee aan de
workshops die voor jou van nut zijn. Ook is er aandacht voor het opzetten van een
eigen bedrijfje wanneer dat is wat je wil. Ontdek wat bij je past, maak gebruik van je
coach en wat je leert en vind jouw baan!
Wij zoeken jou!
Ben jij tussen de 18-30 jaar en woonachtig in een plattelandsregio. Zoek jij een baan?
Heb je je opleiding net of bijna afgerond, ben je werkloos (geworden) en/of heb je
geen passend werk?
Lijkt het je leuk om mee te doen aan dit project? Meld je dan aan!
Ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken bij zijn of haar zoektocht naar een leuke
baan? Of voor wie dit project echt wat zou zijn? Geef dat dan vooral door!
Aanmelden kan hier! Wil je meer informatie? Mail:
Plattelandsjongeren.nl
esther@plattelandsjongeren.nl

