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Binnen een dag klaar voor jouw droombaan



De Sollicitatie Succesdag

Pieter Dijkhuis (Xpressy)

De naam zegt het al; binnen een dag stomen wij jouw klaar 
voor jouw sollicitatie. s ‘Morgens vroeg sta je bij ons op de 
stoep en s’ avonds beschik je over de juiste inzichten en 
sollicitatie-documenten, welke wij voor jou ontwikkelen. 

Zodat jij zelfverzekerd het sollicitatieproces ingaat. En 
straks met succes die nieuwe baan veroverd! Maar aan het 
succes gaan meerdere stappen vooraf. Daarover meer in 
deze brochure. 



Alle stappen op een rij

Stap 1: Vooraf 
Zodra je via de website interesse hebt getoond nemen wij 
telefonisch contact op. We bespreken jouw situatie om te  
verifiëren of de Sollicitatie-Succesdag de beste oplossing is. 
Bij een GO plannen we een afspraak voor de dag zelf en vragen 
we veel informatie bij je op. Dit doen we middels een e-mail 
met daarin een vragenlijst. 

Ook vragen we jouw bestaande sollicitatiedocumenten ons te 
e-mailen. Denk aan huidig cv, brief (als je die al hebt gemaakt 
of één uit het verleden), profielfoto, LinkedIn-profiel, vacature, 
website van de organisatie. We komen graag beslagen ten ijs 
en lezen ons eerst dan ook goed in.

Stap 2: Gesprek
Solliciteren gaat om jou. En dus willen we eerst weten wie je 
bent, wat je ambities, drijfveren en talenten zijn. En stellen we 
veel vragen aan hand van de informatie die je ons vooraf hebt 
gestuurd. 

Deze informatie hebben we nodig om vanuit ‘jouw verhaal’ de 
juiste verbinding te maken met het verhaal van jouw toekom-
stig werkgever. 



Oh ja; inmiddels ben vast nieuwsgierig wie jouw gespreks- 
partner is? Dat is Pieter, hij noemt zichzelf de Sollicitatie 
Specialist, dus dat belooft nog wat deze dag ;).

Stap 3: Plan van aanpak 
Tijd om concreet te worden. Aan het eind van het gesprek, 
welke gemiddeld 2 uren duurt, bepaal je samen met Pieter 
een plan van aanpak. Jullie bepalen in grote lijnen de inhoud 
en boodschap van alle benodigde sollicitatie documenten (cv, 
brief en Linkedin profiel). 

Maar ook de stijl van communiceren die bij jou past. En staan 
we stil bij ogenschijnlijke details als kleurgebruik. We laten niets 
aan het toeval over, maar dat had je al in de gaten volgens mij.  

Stap 4: Aan de slag  
Jij bent klaar, maar voor ons begint het eigenlijk nu pas. Het is 
tijd om alle sollicitatie documenten te ontwikkelen. Ons team 
van specialisten gaat voor je aan de slag.  

Pieter en Else storten zich op de teksten (cv, sollicitatiebrief, 
Linkedin profiel, pitch). En onze designer/fotograaf Henk-Jan 
focust zich op de opmaak van alle benodigde sollicitatie 
documenten. 



Stap 5: Klaar 
Aan het eind van de dag ontvang je per e-mail jouw nieuwe 
en overtuigende sollicitatie-documenten. Vervolgens kun jij 
deze direct doorsturen naar je toekomstig werkgever. Wil je 
dat wij nog iets aanpassen? Dat kan, er is ruimte voor één 
correctieronde. 

Stap 6: Na 
Uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig of je de baan hebt gekregen. 
Hou je ons op de hoogte? Dan kunnen we straks proosten op 
de goede afloop! 

Vergroot jouw 
sollicitatiekansen 

maximaal!

Droombaan gespot? 
Zet dan de 

Sollicitatie Succesdag in!



Wat krijg je?

Moderne CV 
IJzersterke inhoud, design en beelden. We maken van jouw 
cv een echte blikvanger die eruit springt ten opzichte van 
anderen.

Sprankelende sollicitatiebrief  
Jouw motivatie en gedrevenheid springen eruit. De  
werkgever denk nog maar één ding; die moet ik spreken! 

Gelikt LinkedIn 
Jouw Linkedin profiel is straks door een ‘ringetje; te halen. 
We geven je tips en schrijven nieuwe teksten. 

Advies 
Je ontvangt vele adviezen op het gebied van presenteren, 
schrijven en sollicitatiegesprekken voeren.

Sollicitatie vaardigheden 
Jouw sollicitatie vaardigheden krijgt deze dag een geweldige 
boost. Je leert jezelf beter te presenteren en te denken  
vanuit de werkgever. 

Informatie 
Alle sollicitatie-documenten worden in PDF en WORD 
aangeleverd. Wel zo handig mocht je later nog wat willen 
wijzigen. 















Wat kost de Sollicitatie Succesdag?

€750,- voor de hele dag

Wist je dat werkgevers maar 8 seconden 
naar jouw cv. kijken? 

Na de Sollicitatie Succesdag is jouw cv. een 
echte eyecatcher en kunnen werkgevers niet 

meer om je heen!

Margriet na haar Sollicitatie Succesdag:
“Het mooiste cv. dat ik tot nu toe heb gezien”, deze  

reactie kreeg ik van een recruiter nadat ik de Sollicitatie 
Succesdag dag bij Xpressy heb doorlopen. Presentatie, 
inhoud en opmaak zijn zeer modern en professioneel.

Twijfel? Niet doen, het is de investering meer dan waard.



Veelgestelde vragen

Wanneer vindt de betaling plaats?  
We sturen de factuur na afloop van het eerste telefonische  
contactmoment.

Kan ik later nog wijzigingen doorvoeren in de documenten? 
Dat kan zeker, we leveren de bestanden in Word aan zodat je later 
eenvoudig wijzigingen kunt aanbrengen.   

Hoeveel dagen voor de deadline de sollicitatie kan ik de Sollici-
tatie Succesdag nog boeken? 
We zijn flexibel, maar we houden graag minimaal één week voor-
bereidingstijd aan. 

Ik bestel de sollicitatie-succes-dag via mijn werkgever moet ik 
dan ook BTW betalen? 
Ja, het gaat dan om een bestelling van bedrijf tot bedrijf en dan is 
de investering van €750 exclusief btw. 

Geen goede profielfoto? 
Dat kunnen we oplossen, onze huisdesigner is ook fotograaf, komt 
dat even goed uit. Tegens een meerprijs van €75,- kunnen we op 
de dag zelf ook een professionele profielfoto voor je maken. 



Over de Sollicitatie Specialist
Pieter Dijkhuis
Pieter is jouw contactpersoon vanuit 
Xpressy. Vanuit zijn jarenlange ervaring 
en studie op het gebied van (neuro) 
marketing weet hij precies waar werk-
gevers op letten. 

Deze kennis en gebruikt hij om jou, op een manier die bij jou 
past, wervend voor het voetlicht te brengen. 

De Sollicitatie Succesdag bestellen?

Maak een afspraakverzoek: bel of stuur een WhatsApp 
bericht of e-mail. We ontmoeten je graag in onze Werk 
Ontwerp Studio te Leeuwarden.

Xpressy Werk Ontwerp Studio
Meester P.J. Troelstraweg 147 A
8919 AA Leeuwarden

 +31 (0) 6 231 929 92

  info@xpressy.nl 


