Meester in je Werk Week

Opening van de week vrijdag 6 november 09:00 – 10:30 uur online interactieve kennis& inspiratiesessie Groeibrein (aanmelden via de website).
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Programma

Meld je aan voor een van deze activiteiten
via onze website www.werkenvoorzeeland.nl
Let op, je moet je wel eerst aanmelden op de
site (en bij de eerste keer in je mail -hanteer
je werkmail- de aanmelding bevestigen)
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Maandag 9 november

Dinsdag 10 november

Woensdag 11 november

Donderdag 12 november

Vrijdag 13 november

Personal branding and the
future
09:30 - 11:00 uur
Leiderschap op 1,5 meter
afstand
10:00 - 12:30 uur
Less corona stress
10:00 - 11:30 uur
Blow Up
13:30 - 15:30 uur

Talentwheel
09:30 - 11:30 uur
Werkgeluk en jobcraften
09:30 - 12:30 uur
Werken bij de overheid en
LinkedIn effectief inzetten?
Zo doe je dat!
13:00 - 15:00 uur
Brainpower in Teams
14:00 - 16:30 uur

MapsTell
09:30 - 12:00 uur
Kudde- en roedelgedrag als
leermeester
10:00 - 12:00 uur
Weerstand als sleutel voor
verandering - invloed
uitoefenen in tijden van
weerstand
10:00 - 11:00 uur

Zakelijk tekenen
10:30 - 12:00 uur
Leidinggeven aan thuiswerkers
13:00 - 15:00 uur
Talentenjacht
15:00 - 16:30 uur

De beste versie van jezelf
09:00 - 10:30 uur
Talk like Ted
10:00 -12:00 uur
Naar zelfontwikkeling, wees
je eigen loopbaancoach!
14:00 - 16:30 uur
Video pitchen/solliciteren
13:30 - 15:00 uur

Ben je nieuwsgierig geworden?
Wil je je inschrijven voor een workshop?
Kijk voor inschrijving en het volledige programma
vanaf 19 oktober 2020 op
www.werkenvoorzeeland.nl

CV checks
De eerste indruk op papier is belangrijk. Laat je CV
online checken door een professional!
Deelname alleen middels inschrijving via de
website.

Deelname aan de activiteiten is kosteloos voor alle medewerkers van de deelnemende organisaties:
Provincie Zeeland
Gemeente Noord-Beveland
SCEZ
Gemeente Borsele
Politie Nederland
Ministerie van BZK
Gemeente Terneuzen
De Rechtspraak
Raad van de kinderbescherming
UWV
Gemeente Vlissingen
Gemeente Veere
Belastingdienst
Waterschap Scheldestromen
De Zuidhoek
Gemeente Kapelle
Openbaar Ministerie
RUD Zeeland
Gemeente Middelburg
Kamer van Koophandel
ZRD
PZEM
Gemeente Goes
Sabewa Zeeland
GR de Bevelanden
Orionis Walcheren
Zeeuws Archief
Gemeente Sluis
Rijkswaterstaat
Veiligheidsregio Zeeland
Dienst Justitiële Inrichtingen
Zeeuws Museum
GGD Zeeland
ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Gemeente Schouwen-Duiveland Indaver Nederland B.V
Gemeente Reimerswaal
Zeeuwse muziekschool

Voorlichting ABP:
Dinsdag 3 november 10:00 – 11:30 uur
Vrijdag 6 november 10:00 – 11:30 uur
Maandag 9 november 14:00 – 15:30 uur
Woensdag 11 november 10:00 – 11:30 uur
Gesprek loopbaan- en/of studieadviseur
Wil jij op weg geholpen worden in je loopbaan en/
of met een studie? Twijfel je over je volgende stap?
Weet je niet waar je moet beginnen? Ga dan online
in gesprek met een gecertiﬁceerde loopbaanadviseur!
Deelname alleen middels inschrijving via de website.

Online netwerkgesprek
Wil jij graag meer weten over een organisatie binnen
Netwerk Werken voor Zeeland? Wil je jezelf bij één
van deze organisaties op de kaart zetten? Meld je dan
aan voor een netwerkgesprek. Per dag zijn meerdere
organisaties beschikbaar voor netwerkgesprekken.
Kijk voor meer informatie over de deelnemende partners vanaf 19 oktober in de activiteiten op de website.
Deelname alleen via de website.

Meld je vóór 1 november aan voor een online workshop, online loopbaanadviesgesprek, netwerkgesprek en/of CV
check via de website www.werkenvoorzeeland.nl (let op:VOL=VOL, je kunt je voor meerdere activiteiten aanmelden).
Heb je vragen, stuur dan een mail naar activiteiten@werkenvoorzeeland.nl.

