


1. Mijn verhaal en hoe ik het kan verkopen? 
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Doel: 
Deelnemers worden geïnspireerd, leren netwerken en leren zichzelf zien door de ogen 
van een werkgever. 
 
Trainingsonderdelen: 
- Verhaal van een vrouw met een migratieachtergrond over integratie, haar weg naar 
werk en haar huidige loopbaan.  
- Jezelf leren beschrijven op een boeiende manier. Interactieve oefeningen voor de 
deelnemers 



2. Een cv waarmee je uitgenodigd wordt! 
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Doel: 
Deelnemers krijgen informatie over de rol van het cv 
in een sollicitatieprocedure anno 2017 
 
Onderdelen van de training: 
- cv als visitekaartje; 
- do’s and don'ts; 
- cv check. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Voorbereid op het sollicitatiegesprek 
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Doel: 
Deelnemers krijgen informatie over hoe ze zich 
optimaal op een sollicitatiegesprek kunnen 
voorbereiden.  
 
Onderdelen van de training: 
- hoe word je een goede gesprekspartner? 
- technieken om vragen goed te beantwoorden 
- antwoorden op moeilijke vragen  
 
 
 
 
 
 



Wie zijn wij en wat willen wij bereiken? 
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Polish Professional Women in the Netherlands is een vereniging die is opgericht voor 
Poolse vrouwen die beroepsmatig actief zijn in Nederland. De vereniging is een 
vrijwillig initiatief. 
 
Het boegbeeld van onze organisatie is de Poolse emigrante, Nobelprijswinnares en 
vrouw die erin slaagde om een hoog professioneel niveau te bereiken in tijden dat dit 
ontzettend moeilijk was: Maria Skłodowska-Curie:  
 
“Men mag namelijk niet hopen dat de wereld een betere kant opgaat als een enkele 
eenheid zich niet in een betere richting beweegt. Met dit doel dient ieder van ons te 
werken aan zichzelf en zich tegelijkertijd bewust te zijn van zijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor de algehele vorm van datgene wat er in de wereld gebeurt 
en van onze directe verplichting om diegenen te helpen die wij het meest van dienst 
kunnen zijn.” 



PPW Empowerment groep en haar netwerk 
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Deze training is één van de initiatieven van de empowerment groep – een groep van 
leden die zich sterk maakt voor vrouwen uit verschillende etnische groepen buiten 
onze vereniging.  
 
We zijn onderdeel van: SPE netwerk, Vrouw en Vaart denk-tank, 
We werken samen met: Vrouwen vooruit, Baking Power, Voedsel bank, Dress for 
Success, 
We doen aan: NLdoet  


