
Tijd en 
locatie Workshop Gegeven door

Ontdek jouw Management Talent

Maandag 
7 mei
16:00 – 19:00
DEN BOSCH 

Heb jij altijd al willen weten wat voor leider jij bent? Of wat jouw natuurlijke communicatiestijl 
is en hoe je dat het best in kunt zetten? Kom dan proeven aan het traineeprogramma van de 
Enexis Groep, het beste traineeprogramma van de Benelux 2015. Een tweejarig traject waarin 
jouw (persoonlijke) ontwikkeling centraal staat. Tijdens onze workshop zullen we stilstaan bij 
jouw talenten, je leiderschapsstijl en je communicatiestijl, zodat jij jouw carrière een vliegende 
start kunt geven!.

https://werkenbijenexis.nl/ 

Assessments

Dinsdag 
8 mei
16:00 – 19:00
AMSTELVEEN

Assessments spelen een steeds belangrijkere rol tijdens het solliciteren. Deze workshop zal 
je klaarstomen om goed voorbereid een assessment in te gaan! Wij zullen ons focussen op 
onderdelen zoals persoonlijkheids- en intelligentietesten, het rollenspel, de groepsopdracht 
en het interview.

https://www.ltp.nl/kandidaten/ 

Zakelijk flirten

Dinsdag 
8 mei
17:15 – 19:15
UTRECHT

Ben jij je bewust van je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden? En hoe presenteer jij 
jezelf in je netwerk? Netwerken klinkt spannend, maar we doen het eigenlijk overal: op een 
verjaardag, in de collegezaal, in de kroeg. Je maakt een praatje en vertelt wie je bent. Maar als 
je op zoek gaat naar een baan, dan opeens sla je dicht of voel je je ongemakkelijk. Op deze 
momenten is het goed om te weten wanneer anderen jou iets gunnen. In de training Zakelijk 
flirten gaat Talent&Pro met jou opzoek naar jouw gunfactor en hoe je deze zakelijk kunt 
inzetten, zodat je een verbluffende (eerste) indruk maakt.

https://www.talent-pro.com/over-
ons/

Use your human skills to adapt to the future workplaces

Maandag 
14 mei
16:00 – 19:00
UTRECHT

Technology is always changing and so is the workplace. In the future you can work wherever 
you want with whoever you want. What will be your added value in the future and how do you 
cope with culture differences? Your Learnability Quotient (or LQ) reflects your desire and ability 
to grow and adapt to new circumstances and challenges throughout your work life. In this 
workshop you are going to find out your LQ and you learn how to focus on your human skills.

https://www.tvcn.nl/nl/over-ons/
tvcn-vacatures/

Negotiate and convince

Dinsdag 
15 mei
16:00 – 19:00
UTRECHT

Do you want to improve your public speaking, learn how to strategically convince people 
(for example during job interviews) and are you interested in international issues? The 
assignment and exercises in this masterclass will help you to develop your negotiation skills.

http://www.uumun.nl/

Effectief (virtueel) werken in een team

Woensdag 
16 mei
16:00 – 19:00
HOUTEN 

Het meeste werk gebeurt in teams. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Hoe zorg 
je dat je dat slim en effectief doet? Waarbij je high tech en data gebruikt en tegelijk goed 
samenwerkt met anderen? In deze workshop leer je manieren om dat te doen en ben je 
beter voorbereid om te werken in de 21e eeuw.

https://work21.nl/over-ons/ 

Projectmanagement

Woensdag 
16 mei
16:00 – 19:00 
KAMERIK

Bij veel banen werk je binnen een of meerdere projecten. In deze workshop leer je meer 
over projectmanagement! Verschillende onderdelen komen aan bod: Hoe kun je een project 
managen van begin tot eind? Hoe baken je een project op een juiste manier af en hoe zorg je 
voor draagvlak en helder resultaat?

https://criticalminds.nl/nl/werk-
en-bij

Netwerken

Dinsdag 
22 mei
16:00 -19:00
BAARN

Een goed netwerk is belangrijk! Van de juiste mensen om je heen word je gelukkiger, ontdek 
je nieuwe kansen, leer je de wereld beter begrijpen en kun je meer invloed uitoefenen. In 
deze workshop leer je hoe je je netwerk vergroot, onderhoudt en kan inzetten!

https://yse.nl/ 

Jezelf presenteren als professional

Woensdag 
23 mei
16:00 – 19:00 
UTRECHT

Deze workshop geeft je handvatten voor twee belangrijke dingen die je nodig hebt voor je 
carrière: professioneel handelen en jezelf presenteren. Waarom zouden mensen met jou 
willen werken? Hoe blijft jouw verhaal nou echt hangen bij je publiek? We gaan aan de slag 
met de ins en outs van jezelf professioneel opstellen, storytelling, presenteren en personal 
branding. 

http://utrecht.academievandestad.
nl/index.html

Solliciteren

Woensdag 
23 mei
16:00 – 19:00
UTRECHT

Je hebt een goede opleiding en misschien ook wel leuke werkervaring opgedaan of 
interessante bestuursfuncties gehad, maar hoe overtuig je een werkgever dat hij jou aan 
moet nemen? Er staan immers in de vacature ook eisen waar je minder of niet aan voldoet. 
In deze workshop leer je een goede sollicitatiebrief en CV te maken, waardoor je de kans 
om uitgenodigd te worden voor een gesprek vergroot. En dan dat gesprek: hoe bereid je 
je voor en wat kun je verwachten. Door vervolgens te oefenen ga je goed voorbereid en vol 
zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in.

https://werken.belastingdienst.nl/

Talentsom

Donderdag 
24 mei
16:00 – 19:00
UTRECHT

In deze training maak je een begin met het ontdekken van je eigen ‘Talentsom’. De training 
geeft inzicht in het talent dat je van nature al bezit en hoe je dit verder kunt gaan benutten. 
Daarbij wordt gekeken wie en wat nodig is om dit talent uit te breiden en hoe je je talent 
overbrengt aan een potentiële werkgever.  

https://frisseblikken.com/

Creatief brainstormen

Vrijdag 
25 mei
13:00 -16:00
AMERSFOORT

Wil jij leren hoe je in korte tijd en op een leuke manier tot concrete en innovatieve 
oplossingen kan komen? Ook voor het vinden van de juiste baan? Geef je dan nu op voor de 
Workshop ‘Creatief brainstormen’ . Aan de hand van de Ynnovate-methode leer je in deze 
workshop hoe je als procesbegeleider een creatieve workshop begeleidt aan de hand van 
creatieve werkvormen en ervaar je hoe het is om als trainee bij de overheid te werken. Na 
afsluiting is er nog een borrel met alle trainees.

https://disgover.nl/werken-bij-dis-
gover/

Career Services

Future-proof Skills 

Ben jij student en wil je straks goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan?

Volg dan één of meer workshops van Career Services van de Universiteit Utrecht. Alle workshops worden 
gegeven door toonaangevende organisaties uit verschillende steden. Deelname is gratis!

Universiteit Utrecht
 Heidelberglaan 8
 3584 CS Utrecht
 

Contact: 
careerservices@uu.nl

Career
Services

Certificaat
Volg je drie workshops? Ontvang dan een certificaat van 
deelname en overtuig potentiële werkgevers waarom zij 
met jou in zee moeten gaan.
Schrijf je nu in!

Ga naar uu.nl/futureproofskills en schrijf je in. Na 
aanmelding hoor je via e-mail of je kunt deelnemen. 
Voor elke workshop zijn ca. 25 plaatsen beschikbaar. 

Vol=Vol. Je mag je voor maximaal  3 workshops 
inschrijven.
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