Loopbaanoriëntatie
Wat je zelf kunt doen
reflecteren op

&

in de bachelor
Literatuurwetenschap
Wat de opleiding je biedt

ontwikkelen van jezelf als

proffesional

 Verken je opties via voorlichtingen over de profileringsruimte
(minor, stage, buitenland) en het honourstraject
 Oriënteer je op masters via open dagen en
carrièreperspectieven op de masterwebsites
 Onderzoek je interesses via lezingen, workshops en events
(bijv. bij Studium Generale)
 Bezoek alumnibijeenkomsten van je opleiding of SV
Euphorion
 Ontdek je kwaliteiten en ontwikkel (professionele)
vaardigheden via vrijwilligerswerk, bijbaan, bestuur- of
commissiewerk
 Volg een Skills Lab training om vaardigheden te ontwikkelen:
zoals o.a. presenteren, debatteren, pitchen, grafisch
vormgeven
 Word Language Assistant en leer hoe je jouw talenkennis op
een didactische manier kan inzetten om anderen te helpen
 Plan een gesprek met je stagecoördinator of de career
officer
 Jaar 3: volg een training Zelfanalyse voor Loopbaanoriëntatie
via Career Services
 Doe online tests van Career Services

contact met het werkveld

z
z
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contact met alumni

z
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netwerken

 Neem deel aan Your Perspective (maandelijks): jonge alumni
vertellen over hun werk
 Bezoek de CarrièreNacht Geesteswetenschappen voor
workshops, alumni en inspiratie
 Bekijk de carrièreperspectieven op masterwebsites
 Neem deel aan bedrijvenbezoeken georganiseerd door de
opleiding of SV Euphorion
 Bezoek alumnibijeenkomsten van de opleiding of SV
Euphorion
 Bezoek het Drongo Talenfestival en kom in contact met
organisaties die zich bezighouden met de impact van taal
 Bekijk waar alumni werken via de alumnitool op LinkedIn
 Word lid van de LinkedIn groep Literatuurwetenschap
Universiteit Utrecht
 Doe vacatureonderzoek: welke kennis en vaardigheden
worden gevraagd? (bijv. via UU vacaturebank, Stagebank
GW, culturele vacatures, etc.)
 Jaar 3: volg de trainingen Arbeidsmarkt verkennen & netwerken
of LinkedIn (Advanced) bij Career Services
 Jaar 3: leer meer over netwerken via Career Services
profileren

&

solliciteren

 Jaar 3: laat je cv en/of (stage)sollicitatiebrief checken door de
career officer
 Jaar 3: volg een training van Career Services over CV &
sollicitatiebrief schrijven
 Jaar 3: doe een proefsollicitatie bij de career officer
 Bekijk instructievideo’s van Career Services

Alumni zijn geregeld aanwezig tijdens activiteiten die
worden georganiseerd i.s.m. SV Euphorion
De opleiding heeft een LinkedIngroep voor alumni waar
studenten alvast lid van kunnen worden

academische en professionele vaardigheden

z
oriënteren op de arbeidsmarkt

Colleges/Lezingen met gastsprekers (professionals)
Neem deel aan de bedrijvenbezoeken die SV Euphorion
organiseert
Het is mogelijk een stage te lopen vanaf jaar 2. Neem deel
aan de stagevoorlichting

Je bekwaamt je in academisch denken, handelen en
communiceren (bijv. schrijven, redeneren en presenteren);
doelgroepgericht communiceren, analyseren van literaire
teksten en meer (zie OER)
Bij de cursus The Republic of Letters (jaar 3) doe je
praktijkkennis en -vaardigheden op die goed van pas
kunnen komen bij verschillende beroepsperspectieven
in het literaire werkveld (schrijver, beleidsmaker, criticus,
onderzoeker, etc.)
Loop een stage (in het buitenland)! Doe professionele
vaardigheden en praktijkervaring op en pas je academische
vaardigheden toe (binnen een praktijk- of onderzoeksstage)

reflectie op eigen kwaliteiten, interesses en
drijfveren

z
z

Keuzemogelijkheden in de major en profileringsruimte om
te ontdekken wat je interesses en kwaliteiten zijn
Studieloopbaanactiviteiten binnen het tutoraat of een
individueel gesprek met je tutor

informatie over toekomstmogelijkheden

z

Bekijk aansluitende masters en carrièreperspectieven op de
opleidingspagina van Literatuurwetenschap

handige contactgegevens

Your Perspective
yourperspective.sites.uu.nl
CarrièreNacht Geesteswetenschappen
carrierenachtgw.nl
Coördinator stages, alumni & arbeidsmarkt
Naam:
Karen Schoutsen
Afspraak via: stagetlc@uu.nl
Career officer
Naam:
Sjoer Bergervoet
Afspraak via: Studiepunt (telefonisch of balie)
Career Services
students.uu.nl/careerservices
Studievereniging SV Euphorion
sveuphorion.wordpress.com

Faculteit Geesteswetenschappen

