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Ben je tussen de 20 en 27 jaar 
en op zoek naar werk? Doe 
mee aan het 1000 Kansen 
project en vergroot je kansen 

op een baan!

- 6 trainingen in 6 weken
- Inzicht in je kwaliteiten
- Praktisch toepasbare tips- Praktisch toepasbare tips
- Professionele trainers
- Kleine trainingsgroep
- Persoonlijke mentor
- Last but not least: gratis!

Project
Startdatum:                        1 oktober 2014
Trainingslocatie:                   Seats2Meet Amsterdam
Meer informatie en aanmelding:   jciamsterdam.nl/1000kansen

Op zoek naar een 
baan? Schrijf 
je in voor het



VOOR WIE?
- Je bent werkzoekend
- Maximaal 27 jaar
- MBO+, HBO of WO diploma op zak
- Gemotiveerd om met jezelf aan de slag te gaan
- Gedurende 6 weken 1 avond per week beschikbaar

WWAT GA JE DOEN?
- Intensief programma gedurende 6 weken (elke woensdagavond)
- Trainingen en workshops gebaseerd op de 3 stappen
- Inzicht in je talenten met behulp van Insights Benelux (twv €225,-)
- Eigen mentor die gedurende het traject voor je klaar staat

KOSTEN?
Geen! Het programma is volledig gratis.
Het enige wat we vragen is je inzet om het tot een succes voor jezelf te maken.Het enige wat we vragen is je inzet om het tot een succes voor jezelf te maken.

WAAROM DOET JCI DIT PROJECT?
Jeugdwerkloosheid is met 16% in Nederland (in Amsterdam zelfs 20%) een groot 
maatschappelijk probleem. JCI Nederland wil in 2014 met het 1000 kansen project 1000 
werkzoekende jongeren helpen bij het verbeteren van hun positie op de arbeidsmarkt.

WijWij werken hierin landelijk samen met het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de gemeenten. Garantie op een baan kunnen we je niet geven. Wel 
kunnen we je helpen alles uit jezelf te halen en je kansen op een baan te vergroten

Heb je vragen?            1000kansenjciamsterdam@gmail.com
Meld je aan of lees meer:   jciamsterdam.nl/1000kansen

STAP 1: WIE BEN IK?
Wat zijn mijn unieke kwaliteiten?

STAP 2: WAT WIL IK?
Wat vind ik leuk, wat zijn mijn drijfveren 
en welke doelen wil ik bereiken?

STAP 3: HOE PAK IK DIT AAN?
Hoe vertaal ik dit naar een CHoe vertaal ik dit naar een CV, vind ik de 
juiste vacatures, schrijf ik een brief en 
voer ik een sollicitatiegesprek?

Wat is het 

Project


