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Welkom

Ilse Huijskens, PhD  - Career Advisor

• Biotechnologist

• Gepromoveerd op de University of British Columbia, Canada

• Postdoctoraal Onderzoeker op het LACDR, FWN

• 6 jaar Recruitment in Life Sciences 

Individuele Consultatie  | Carrière advies | Workshops | Training
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Annemarie Loeters, MSc - Career Advisor

• MSc Human Resource Studies, Tilburg University

• Post-HBO Career Coaching diploma

• 7 jaar recruitment ervaring 
(techneuten, analisten, internationals)

Team Science Career Service

Individuele Consultatie  | Carrière advies | Workshops | Training
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Carrière Evenementen
• Veel werkgevers op één plek

• Gelegenheid om face-to-face te praten met mensen 'in het veld'

• Bedrijfspresentaties

• Workshops met betrekking tot sollicitatievaardigheden

• CV checks en advies

• Gadgets

Maar wat zie ik ...

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3KOIrbHMAhVqC8AKHWEoAXwQjRwIBw&url=http://www2.le.ac.uk/departments/law/careers&psig=AFQjCNEejEpbxE8tD8p6CC9h7Qxr4dVU6g&ust=1461933549636603
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Voordat:

• Wat zijn jouw Verwachtingen

• Stel 1 of meerdere doelen vast

• Bereid z.g.m. voor

Gedurende:

• Focus op het behalen

van 1 of meerdere doelen

• Jezelf Presenteren

Na:

• Zijn je Verwachten uitgekomen

• Heb je 1 of meerdere doelen 

behaald

• Opvolgen van je connecties

Carrière Evenementen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.blognblogs.com/7-vignettes-event/&bvm=bv.120853415,d.ZGg&psig=AFQjCNHJI7iHeRsPRjBHj8mYce9cpe5FAg&ust=1461934094131446


6

Verwachtingen

• Waarom een bezoek brengen aan de BètaBanenMarkt?

• Hoe is je huidige situatie?

• Wat heb je nodig van de BètaBanenMarkt?

• Wat kun je 'krijgen' tijdens een carrière-evenement?

• Wanneer was je bezoek nuttig?
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Focus op leuke gesprekken om informatie
te verzamelen en om connecties te maken 

met mensen!

Verwachtingen
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De netwerkvergelijking:

N = (C + I2 + FU) – E

Networking is….

…Connecting to a person…

…and Inform each other about your situation…

…and Follow-Up on that…

…without Expectations.

Verwachtingen
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Voor de BètaBanenMarkt

Focus:

Bepaal je doel van dit bezoek

Selecteer je de bedrijven/organisatie waar je “iets” wil halen

Bepaal of je een CV wil meenemen

Jouw Presentatie:

Bereid je introductie voor

Denk aan je kleding om positieve indruk te maken

Zorg ervoor dat je LinkedIn-profiel er goed uitziet

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3KOIrbHMAhVqC8AKHWEoAXwQjRwIBw&url=http://www2.le.ac.uk/departments/law/careers&psig=AFQjCNEejEpbxE8tD8p6CC9h7Qxr4dVU6g&ust=1461933549636603
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Focus op 5-6 bedrijven om een echt gesprek te voeren

• Controleer de bedrijven lijst VOOR het evenement op de website van het evenement

• Controleer de websites van de organisaties

• Wees nieuwsgierig naar de onbekende namen en bedrijven

• Definieer per bedrijf wat je over hen wilt weten

• Bereid je vraag (en) per bedrijf voor. Open vragen!

• "Is mijn profiel geschikt voor uw bedrijf?" VS 

"Kunt u mij vertellen over de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van uw bedrijf?"

Voor de BètaBanenMarkt

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3KOIrbHMAhVqC8AKHWEoAXwQjRwIBw&url=http://www2.le.ac.uk/departments/law/careers&psig=AFQjCNEejEpbxE8tD8p6CC9h7Qxr4dVU6g&ust=1461933549636603
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Voor de BètaBanenMarkt

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiEjbbExrHMAhVFAcAKHRPLAwMQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/20141006211745-2513915-how-to-introduce-yourself-without-feeling-awkward-or-completely-self-involved&bvm=bv.120853415,d.ZGg&psig=AFQjCNHYJanwcfuyOjYELfhD1HBKsLiYBA&ust=1461940397341902
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• Bereid je introductie voor  wie ben jij en wat is je huidige situatie

 Kort

 Professioneel

 Ter zake

• "Ik ben een derdejaars bachelor student Wiskunde in Leiden met ..." VS "Ik ben een bachelor student 
Wiskunde."

• "Ik weet niet echt wat ik wil doen nadat ik ben afgestudeerd." VS "Ik ben hier om meer te weten te 
komen over mijn carrièremogelijkheden."

• "Ik moet een stage voor volgend jaar vinden." VS "Ik hoop in september 2020 als stagiair te werken 
op het gebied van [...]"

• "Ik ben op zoek naar een baan" VS "Ik ben beschikbaar voor een baan"

Voor de BètaBanenMarkt
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En nu jullie!

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiEjbbExrHMAhVFAcAKHRPLAwMQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/20141006211745-2513915-how-to-introduce-yourself-without-feeling-awkward-or-completely-self-involved&bvm=bv.120853415,d.ZGg&psig=AFQjCNHYJanwcfuyOjYELfhD1HBKsLiYBA&ust=1461940397341902
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Als je een CV wilt meenemen?

CV Stijl ?

2 pagina’s max.

Foto hoeft niet perse, kan wel helpen!

Benoem je carrièredoel / ambitie / waar ben je naar op zoek
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Kleding maken de man en vrouw
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Tijdens de BètaBanenMarkt

 De mensen op het carrière-evenement zijn ook op zoek naar een leuk gesprek

• HR-personeel versus mensen 'uit het veld'

• Beide interessante maar ... verschillende vragen!

• Let op de uitzonderingen op de regel!

“Hoe werkt het screening- en selectieproces? Is er sprake van een beoordeling?” VS 

“Kunt u mij vertellen over technieken die op uw afdeling worden gebruikt?”
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FOCUS!

 Probeer het alleen te doen i.p.v. samen met je vriendin/vriend

 Je CV achterlaten is niet het doel

 Onthoud namen ... Schrijf het op

 oren: mond = 2: 1

Tijdens de BètaBanenMarkt
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• Elk leuk gesprek is een succes, er wordt verbinding gemaakt!

• Bepaal welk bedrijf te volgen, welke afdeling, welke mensen ...

• Zijn je vragen beantwoord?

• Maak op LinkedIn indien mogelijk contact met de mensen met wie je hebt gesproken

“Beste [….], Nogmaals bedankt voor de informatie die u mij gisteren hebt gegeven 
tijdens de BètaBanenMarkt. Ik zal [uw bedrijf] met grote interesse volgen en hoop 
dat u mijn uitnodiging accepteert. Vriendelijke groeten, …."

• Maak op LinkedIn contact met mensen, op basis van uw nieuwe informatie

“Geachte [….], [Uw collega], die ik gisteren tijdens de BètaBanenMarkt heb 
ontmoet, verwees naar uw profiel. Ik ben een [student wiskunde] en volg [uw 
organisatie] met grote interesse. Ik hoop dat je mijn uitnodiging accepteert om 
verbinding te maken.

Vriendelijke groeten, …."

Na de BètaBanenMarkt
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• Denk na over je netwerkvaardigheden! Je hebt ze vaker nodig dan je denkt ...

• Follow-up en in contact blijven met mensen.

- Evenwicht tussen stalken en alert blijven

• Informeer mensen als je iets zoekt!

Na de BètaBanenMarkt
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Wil je nog meer oefenen met Pitchen?
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…adviseert studenten bij het nemen van effectieve beslissingen over hun studie 
en carrière

• Welke minor / master / stage moet je kiezen?

• Carrièremogelijkheden na het afstuderen?

• Hoe een CV / sollicitatiebrief / LinkedIn-profiel te schrijven

... alles met betrekking tot loopbaanoriëntatie en studiekeuzes!

Hoe?

• Spreekuur donderdagen 12.30-13.30

• Individuele afspraken via website www.universiteitleiden.nl/career

• Advies over CV of sollicitatiebrief via career@science.leidenuniv.nl

• Online informatie https://lucareerzone.com

• Workshops en trainingen www.universiteitleiden.nl/career

• Evenementen Career Colleges "Working in Research", “Working in Consultancy”, 

“Working in Education” and “Working in Data Science”

http://www.universiteitleiden.nl/career
https://lucareerzone.com/
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Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?


