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Werkgev
vers weten dat
d een gelik
kt CV geen garantie
g
is vo
oor het vinde
en van de id
deale kandid
daat. Een
CV geefft namelijk ee
en verre van
n compleet beeld
b
van een
e
persoon. Stiekem ove
erdrijven mensen nog
en. Herkenb
wel eenss, weerhouden ze inform
matie, of sche
eppen ze on
nrealistische verwachting
v
baar? Dat
maakt werkgevers
w
a
automatisch
sceptische denkers bij het
h doorleze
en van de stapel CV’s en
e bij de
beeldvorming van de
d persoon die
d bij het CV
V hoort. Maar wat nu als je hen een
n eerlijk en compleet
c
beeld va
an jezelf kunt bieden waarin je ook meteen
m
je prrofessionele en
e representtatieve uitsta
alling kunt
tonen? Zet
Z de concu
urrentie op ac
chterstand met
m een eigen ondersche
eidend Video
o CeeVee!
Samen met
m audiovisueel commu
unicatieburea
au Ledegang Communic
catie & PR heeft Aepos de
d Video
CeeVee ontwikkeld. Een Video CeeVee
C
is ee
en kort filmpje waarin jij vertelt
v
wie je
e bent, wat je
j kan en
wat je wilt
w bereiken. Ideaal voor degene die het gevoel heeft
h
dat zijn
n of haar CV niet hun hele
e verhaal
weerspie
egelt. De bela
angrijkste voordelen:
•

P
Pakt
meteen
n de volledig
ge aandacht van potentiële werkge
evers, impone
eert hen en laat een
b
blijvende
ind
druk achter.

•

B
Breng
je eige
enschappen en kwaliteite
en onder aan
ndacht die simpelweg nie
et op papierr zijn uit te
d
drukken.
Bee
elden vertelle
en meer dan tekst.

•

T
Tijdens
de sollicitatie
s
w
weet
de pottentiële werk
kgever prec
cies wie hij tegenover zich kan
v
verwachten
waardoor deze
d
minder sceptisch
s
in het gesprek zal staan. In
ngrediënten voor een
p
prettig
sollicittatiegesprek waarin jij jezzelf kunt zijn.

Om een overtuigend
d Video CeeVee op te nemen is het nodig dat je
e weet waar je vandaan komt en,
nog bela
angrijker, waar je heen wilt.
w De Video
o CeeVee va
an Aepos en Ledegang C
Communicattie & PR is
uniek om
mdat een coaching sesssie over je ambities een integraal onderdeel v
vormt van het intake
gesprek. Je wordt do
oor Aepos ge
eprikkeld om goed na te denken over je toekomsttideaal. Welk
ke functie
past bij je? Welke functie am
mbieer je? Welk soort organisatie hoort hierb
bij? Enz.

Le
edegang

Commun
nicatie & PR weet deze uitkomsten vervolgens
v
uitnodigend
u
t verpakken
te
n in jouw pe
ersoonlijke
Video Ce
eeVee.
Aepos Carrière
C
Coun
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edegang Com
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Le
edegang

e
C
Communicati

gespecia
aliseerd in coaching. Pa
assen je carrière

op
pgericht

d
door

behoefte
es en keuze
es nog bij elkaar of ben
n je

Le
edegang, is een full service aud
diovisueel

ergens je
e passie uit het
h oog verlo
oren? Het he
elpt

co
ommunicatie
ebureau

om erov
ver te sparrren met ee
en coach die

ve
erzorgt voor bedrijven
b
en organisaties die meer

haarfijn aanvoelt wa
at het is dat jou kan help
pen

va
an zichzelf willen laten zien. Want zien is immers

om je am
mbitie te verw
wezenlijken.

ge
eloven.

is

een

organisattieadviesbure
eau
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PR,

in

oud-televisiemaker
da
at

de

2010
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Voor me
eer informatie
e kan je contact opneme
en met Aepos op telefoon
nnummer 051
12 – 46 22 05 of via de
mail, apo
ostma@aepo
os.nl of info@
@ledegang.co
om.

