OMDAT JE MAAR ÉÉN
KANS HEBT EEN
GOEDE EERSTE
INDRUK TE MAKEN

Wat doet Dress for Success?
Bij Dress for Success helpen wij mensen met een minimuminkomen
op weg naar economische onafhankelijkheid.
Een sollicitatie?

Wij bieden mannen en vrouwen representatieve kleding.
Daarnaast bieden we onder de noemer Coffee & Work
coachingsgesprekken en laagdrempelige cursussen om aan
eigen vaardigheden en talenten te werken.
Zo gaat men goed voorbereid en verzorgd naar een gesprek. Het
geeft meer zelfvertrouwen en maakt de kans op een baan groter!
Onze dienstverlening is gratis.
Ook mensen die vanuit een (financiële) achterstandsituatie een
eigen bedrijf starten of in aanmerking willen komen voor een
stage- of opleidingsplek, kunnen terecht bij Dress for Success.

COFFEE & WORK
organiseert workshop
'GEZIEN WORDEN'
Ontdek in vier levendige bijeenkomsten hoe je
de beste eerste indruk kunt maken. In een klein groepje van 6 tot 8
deelnemers ga je aan de slag met alles wat met jezelf presenteren
te maken heeft. Er is aandacht voor uiterlijke verzorging (kleding,
haren en make-up) en je gaat op zoek naar je minder zichtbare
kwaliteiten. Er wordt gewerkt met professionals uit het vak en het
geheel is onder begeleiding van een medewerker van Coffee &
Work. De laatste bijeenkomst sluiten we af met een advies voor
verdere coaching en/of begeleiding en je ontvangt een certificaat
en kledingbon.

Wat gaan we doen?

Introductie Dress for Success: kleding en kleuranalyse.
Aandacht voor uiterlijke verzorging, make-up en leefstijl.
Op een speelse manier op zoek naar interesses en kwaliteiten.
Oefenen met het presenteren van jezelf

Wanneer vinden de workshops plaats?
Ieder kwartaal start een workshop.
Gedurende één maand volg je één ochtend per week de workshop.

Waar moet je zijn en waar kun je je aanmelden?

Dress for Success Maastricht o.v.v. workshop 'Gezien Worden'
Voltastraat 38, 6224 EM Maastricht, T: 06 15548926,
E: maastricht@dressforsuccess.nl, www.dressforsuccess.nl

