Trainingen
Voor Orion medewerkers

Training ‘van werk naar werk’
Vanuit Orion wordt er een ‘van werk naar werk training’ georganiseerd, ter ondersteuning van een
mogelijk re-integratietraject. Het is bedoeld om deelnemers actuele en relevante sollicitatievaardigheden mee te geven, zodat de kans op het snel vinden van een nieuwe baan wordt
geoptimaliseerd. De duur van de training is één middag (15.00 tot 18.00 uur).
Margolin steunt de deelnemers in de maanden april en mei ondersteunen bij de sollicitatie-activiteiten
en zal zo optimaal mogelijk begeleiden naar een nieuwe baan.
De groepstraining bestaat uit de volgende programmaonderdelen:
• Training: arbeidsmarktbenadering, met aandacht voor “hoe profileer ik mezelf”, gebruik van
LinkedIn, netwerken;
• Intervisie optimalisatie persoonlijk profiel, cv en motivatiebrief, oefenen selectiegesprek;
• Aandacht voor einde dienstverband van jouw school, inschrijving UWV.
Groepstraining arbeidsmarktbenadering
Als deelnemer word je per mail verzocht om je individuele situatie en specifieke begeleidingsbehoefte
zo goed mogelijk te beschrijven en deze informatie, vergezeld van een recente cv en motivatiebrief,
vóór een nader te bepalen datum per mail te retourneren.
Tijdens een trainingsdagdeel op krijg je uitgebreide feedback en suggesties ter ontwikkeling op je
ingeleverde cv en motivatiebrief.
In het algemene gedeelte komen verder de volgende zaken aan de orde:
• Het uitvragen van vacatures ter voorbereiding op het schrijven van een goede motivatiebrief;
• Het schrijven van een helder persoonlijk profiel, cv en aansprekende (open) motivatiebrief;
• Leren jezelf in twee minuten helder en stevig te presenteren
• Netwerken in kaart brengen en weten hoe deze te benaderen
• Feedback bij het selectiegesprek: voorbereiding, gespreksopbouw, omgaan met lastige
vragen, verbale en non-verbale presentatie;
• Digitaal netwerken (social media) effectieve inzet van LinkedIn.
Na afloop krijg je als deelnemer up-to-date materiaal uitgereikt ter naslag bij het solliciteren.
Bovendien kun je in de periode van de trainingsdag tot aan 1 september per mail of telefoon bij de
adviseurs van Margolin terecht met concrete vragen rondom actuele sollicitaties.
De training wordt voorafgegaan door uitleg over (uitkerings-)rechten en plichten.
Na aanmelding zal een adviseur van Margolin zal je op korte termijn verder informeren over de inhoud
van deze bijeenkomst.
De groepstraining vindt plaats bij Margolin, Doctor Berlagelaan 22, 5622 HD te Eindhoven
(https://www.zorgvandezaak.nl/vestigingen). De datum van de training wordt vermeld op de website
van Orion.

Individuele begeleiding naar werk
Aanvullend op de groepstraining bestaat de mogelijkheid tot individuele begeleiding naar werk:
• Gesprekken (coachend) ter ondersteuning van verder verloop van werk naar werk, gemiddeld
drie gesprekken per persoon;
• Aansluiting op MargolinTrjct; een online platform waarbij interesses en competenties in kaart
worden gebracht en waarin deelnemers hierbij passende beroepen en actuele vacatures
kunnen vinden;
• Mail en telefonische contacten tussen de gesprekken door om een maximaal resultaat te
behalen.
Als je meer behoefte hebt aan begeleiding, kun je je aanmelden voor een individueel
begeleidingstraject. Dit is een maatwerktraject. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, neem dan
contact op met je leidinggevende of de afdeling P&O van je school om afspraken te maken over
eventuele investeringskosten.

