Connected Financials Training

Workshop - werken aan het ik merk - op donderdag 16 juni te Culemborg

Met veel plezier nodig ik je uit voor deze workshop, op donderdagavond 16 juni.
“Jezelf verkopen is niet leuk” zeggen veel finance professionals. Hoe kunnen we het leuker en
makkelijker maken, daar gaat deze workshop over. Doel van de workshop is meer grip krijgen op het
intake gesprek.
Donderdag 16 juni 17.30 ontvangst, voor eten wordt gezorgd, 22.00 afsluiting van de workshop.
Werken aan het ik merk – hoe verkoop ik mezelf tijdens een intakegesprek
o
Workshop Michel – met meer plezier en succes je intakegesprek voeren
o
Workshop Bruno – inzicht krijgen in het verkoopproces
o
Afsluiting met borrel
Michel van Vuuren (1967) is directeur bij de Nederlandse Sales Academie
Michel is jaren lang actief geweest in de arbeidsbemiddeling. Hij heeft zich
hierbinnen toegelegd op de wetenschap grip te creëren in de gesprekken met
klanten. Alles lijkt te gaan om uitwisseling van informatie maar toch is het ene
gesprek niet het andere. Kun je er wat mee, de wetenschap zegt van wel.

Bruno van Lelieveld (1966) is managing consultant bij Connected Financials
Gedurende de afgelopen 17 jaar heb ik me verdiept in de bemiddeling van
Freelance Finance Professionals en hun persoonlijke ontwikkeling. In de
afgelopen 16 jaar heb ik zelf ook de nodige trainingen mogen volgen op het
gebied van persoonlijke effectiviteit, gedrag en communicatieve vaardigheden.
Deze kennis wil ik inzetten in trainingen voor Freelance Finance Professionals.

Waarom Connected Financials Trainings-avond?
Connected Financials organiseert verschillende activiteiten in combinatie met Freelance Finance
Professionals, de combinatie van een gedragsinhoudelijk thema met de mogelijkheden om onderling
te netwerken zorgen voor een geslaagde avond.
De avonden zijn gericht op het leren en inspireren van elkaar. Je investeert in jezelf als Finance
professional en in je netwerk.
De feiten op een rijtje
Donderdag 16 juni om 17.30 ontvangst.
Waar? Kantoor Connected Financials – Ridderstraat 218 te Culemborg – zie routebeschrijving.

Investering in jezelf: slechts € 95,00 (excl. btw) voor deze avond, inclusief koffie en thee, als
maaltijd een pizza en een borrel na afloop. Er zijn minimaal 6 deelnemers en maximaal 10 plaatsen
beschikbaar. Voor deze workshop kun je PE (permanente educatie) punten schrijven.
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Inschrijven
Wil je je inschrijven of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@connectedfinancials.nl.
Of bel met Bruno van Lelieveld op 06-1290 1391. Laat me alsjeblieft vóór 30 mei weten of je komt.
Annulering is na aanmelding niet meer mogelijk.

Routebeschrijving Connected Financials BV
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Met de auto
Let op: Gebruikt u een navigatiesysteem?
Neem dan als eindbestemming:
v Jodenkerkstraat, voor betaald parkeren
(max. € 2,00 p/d)
v Palumbus, voor gratis parkeren
Betaald parkeren Jodenkerkstraat (max. €
2,00 p/d)
v Als u binnen de bebouwde kom bent (u rijdt
op de Rijksstraatweg), gaat u bij de derde
rotonde rechtsaf.
v Ga vervolgens de eerste straat linksaf, de
Oostersingel op
v U volgt de weg. U rijdt de eerste links, over
de brug in de bocht, het betaalde
parkeerterrein Jodenkerkstraat of links
daarvan De Leilinden op
v U loopt over de brug en achter het
Stadskantoor ligt De Kapel aan de
rechterkant. De ingang van Ridderstraat 218
ligt op de hoek (ca. 1 minuut lopen).
Gratis parkeren Palumbus
v Als u binnen de bebouwde kom bent, volgt u
de groene borden Palumbus. Hier kunt u
gratis parkeren.
v U loopt de brug op naar het andere gedeelte
van het parkeerterrein (andere richting dan
waaruit u kwam) U loopt nu op
parkeerterrein Lange Meent. Dit terrein
aflopen (links) via een pad tussen twee
huizen. U loopt nu rechtdoor de Ridderstraat
in. Deze straat helemaal uitlopen, onder de
poort door. Aan de linkerkant op de hoek
vindt u ons kantoor (ca. 5 minuten lopen).

Met de trein
v Vanuit Utrecht en Geldermalsen rijdt vier
keer per uur een stoptrein
v Vanuit Tiel en ‘s-Hertogenbosch rijdt twee
keer per uur een stoptrein
v Aan de voorkant van het station loopt u links
de straat uit. U komt dan bij een rotonde.
Hier gaat u naar rechts. U loopt door tot de
volgende rotonde. Daar gaat u naar links. U
loopt rechtdoor de straat uit tot u bij een
plein aankomt (Varkensmarkt). Dit plein
loopt u rechtdoor over. Aan de andere kant
van het plein gaat u naar rechts (voor de
poort) Vanaf de bocht in de straat neemt u
het wandelpad rechtdoor naar de
parkeerplaats. Achter het Stadskantoor ligt
De Kapel, de ingang van Ridderstraat 218
ligt aan het open plein (ca. 15 minuten
lopen).

