Gratis E-books op Loopbaanadvies.net
Loopbaanadvies.net biedt haar bezoekers nu extra service in de vorm van een module
met gratis downloads. Bezoekers kunnen hier E-books en voorbeelddocumenten in PDFformaat downloaden. Het gaat om een aantal handige hulpmiddelen voor iedereen die
een nieuwe baan zoekt of loopbaanadvies nodig heeft.
De downloadmodule bestaat uit twee E-books, voorbeelden van sollicitatiebrieven en een
voorbeeld curriculum vitae. De boekjes en de voorbeeldteksten zijn geschreven door Erik den
Draak van Loopbaanadvies.net. Hij is personeels- en loopbaanadviseur met meer dan vijftien
jaar ervaring bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Daarnaast is hij uitgever op het
gebied van loopbaanadvies.
Praktisch
In het gratis E-book ‘Zó schrijf je een sollicitatiebrief’ legt Den Draak op een praktische
manier uit hoe een goede sollicitatiebrief eruit moet zien. Met het E-book ‘Een goede
loopbaanadviseur? Zó gevonden!’ behandelt hij de aspecten die van belang zijn bij het vinden
van de juiste loopbaanadviseur. “De kracht van de boekjes is dat ze kort en krachtig zijn en
daarnaast praktisch en actueel”, vertelt Den Draak.
Vanuit de gebruiker
Een ander sterk punt van zowel de E-books als de voorbeeldteksten is dat Den Draak ze
vanuit de gebruikers heeft geschreven. “Bij die gebruikers gaat het om iedereen die op zoek is
naar een baan of een loopbaanadvies zoekt. Als loopbaanadviseur weet ik goed wat zij nodig
hebben.”, legt hij uit. Den Draak verwacht met nog meer boekjes en voorbeeldteksten te
komen. “Ik wil mijn bezoekers zo goed mogelijk van informatie voorzien en daar horen deze
gratis downloads bij."
Noot voor de redactie:
Loopbaanadvies.net is een handige website voor iedereen die loopbaanvragen heeft of een
baan zoekt. Op de site vindt de bezoeker betrouwbare informatie, advies en links naar andere
sites over werk en loopbaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Erik den Draak
Tel: 010 - 285 74 45
info@loopbaanadvies.net

