
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Met behulp van sociale 
media weten organisaties en mensen elkaar wereldwijd 
makkelijker te vinden. Spring Engineering begrijpt dit en zorgt 
ervoor dat jij opvalt in deze dynamische arbeidsmarkt.

Jij bent net afgestudeerd en weet dat de wereld aan je voeten 
ligt.  Je wordt om de haverklap gebeld door opdrachtgevers of 
bureaus die je verder willen helpen. Hoe blijf je in een wir-war 
van aanbieders in control en vind je de baan die bij JOU past?

Neem eeN CV-Clip op, 
waariN jij joUw weNseN Uitspreekt!
Wij gaan met een professionele filmmaker een korte 
videoboodschap opnemen waarin jij jezelf presenteert aan 
onze opdrachtgevers als potentiële nieuwe werknemer. Oftewel 
digitaal solliciteren! Bij het maken van deze videoboodschap 
wordt je persoonlijk begeleid door een team van professionals. 

Je bent op zoek naar een baan en je weet wat je wil. Daarom 
moeten jouw wensen eruit springen in je CV-Clip. Met de CV-
Clip kunnen wij jou als merk goed neerzetten in de markt.

Essentieel is dat de inhoud van jouw boodschap goed is. Wij 
helpen hierbij door eerst een training te geven, een gerichte 
pitch te oefenen en meerdere opnames te maken. 

Zowel voor werkgevers als kandidaten is de eerste indruk 
belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat het duidelijk is waar jij 
als kandidaat naar op zoek bent en wat jij toe kan voegen aan de 
organisatie.

Niet alleen bespaart dit tijd, energie en het risico op een mis 
match , maar ook maakt het een sollicitatiegesprek leuker, 
sneller & concreter. 

keNNismakiNgsgesprek
In dit gesprek geef jij aan wat je precies zoekt 
in een functie en samen maken we een plan van 
aanpak . In dit gesprek onderzoeken we samen of 
we een CV-Clip gaan maken om jou aan je ideale 
baan te helpen.
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FilmeN
Als je goed bent voorbereid beginnen we met 
de opnames. In een korte, krachtige pitch geef 
jij aan aan welke kenmerken jouw baan moet 
voldoen en wat jij een organisatie te bieden hebt.

op gesprek
Natuurlijk wil je je goed voorbereiden op het 
sollicitatiegesprek. Voor elk gesprek doen 
wij samen een gedegen voorbereiding en 
(indien gewenst) gaan we met je mee naar de 
opdrachtgever.

VoorliChtiNgsmiddag,-/ aVoNd
Een film pitch waarin je jezelf sterk presenteert 
vergt voorbereiding. Wij geven je tijdens deze 
voorlichtingsavond alle tools om je goed voor te 
bereiden.

aaN de slag
Nu gaan wij aan de slag zodat jij in de 
daaropvolgende weken bij verschillende 
organisaties op kennismakingsgesprek komt, 
zoals afgestemd in ons plan van aanpak.

keUze
Inmiddels heb jij meerdere gesprekken lopen. 
Uiteindelijk kies jij welke opdrachtgever het best 
bij je past!

Stuur je CV naar Mike@spring-engineering.nl 
of neem contact op met 06 468 21 858

hoe werkt het

aaNmeldeN?

engineering

CV Clips Uitleg


