- Training -

Oplossingsgericht Recruiten
Werk je als bureau- of corporaterecruiter, intercedent of
koester je de ambitie dit te gaan doen? Als jij je

Voor eerstvolgende trainingsdata doe je

regelmatig in de stoel tegenover sollicitanten bevindt,

navraag bij Aepos.

dan weet je als geen ander hoe belangrijk de klik met de
kandidaten is, maar ook de noodzaak om hen in een kort
tijdsbestek grondig te leren kennen, zodat je hen op een
efficiënte wijze op juiste waarde weet te schatten.
Met de training ‘Oplossingsgericht Recruiten’ van Aepos

Open inschrijving
Kosten:
Afhangende van het aantal deelnemers

leer je, met behulp van een protocol, hoe je als recruiter
een kandidaat binnen de kortste keren doorgrondt in een door jou volledig gecontroleerde
gesprekssetting. Het oplossingsgerichte element bij het stellen van vragen zorgt er bovendien voor dat
de gesprekken aangenaam verlopen met een focus op successen en kwaliteiten. Het resultaat?
Prettige selectiegesprekken waarin de door jouw organisatie gezochte top-kandidaten vlot komen
bovendrijven!
De training behandelt in zes dagdelen, verspreid over meerdere trainingsdagen en een terugkomdag,
alles wat je moet weten en kunnen om op succesvolle wijze selectiegesprekken te voeren. De nadruk
ligt daarbij op de manier, het tempo en de volgorde van het stellen van de juiste vragen. In elk selectie
interview schuilt namelijk een loopbaanadvies.
Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen, zijn o.a. het aansluiten op je gesprekspartner, het
managen van wederzijdse verwachtingen, gesprekstechnieken en het ‘oplossingsgerichte interview’.
Daarnaast zal er veelvuldig worden geoefend met behulp van trainingacteurs en èchte sollicitanten
die jou hopen te overtuigen van hun kwaliteiten.
Voor meer informatie en om je aan te melden kan je contact opnemen met recruiter / trainer Anko
Postma op telefoonnummer 0512 – 46 22 05 of via de mail, apostma@aepos.nl

‘Het oproepen van gedrag bij kandidaten vergt nogal wat schakelvermogen
aangezien elk persoon anders reageert. De vakmensen van Aepos beschikken over
het vermogen om te improviseren of de druk op te voeren wanneer een situatie hier
om vraagt.’
- Charlotte Marsman, arbeids- en organisatiepsycholoog, InsideOut Consultancy

