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Bij RiseSmart word je van a tot en met z
geholpen om het beste uit je loopbaan
te halen. Onze dienstverlening wordt op
jouw vragen, tijd en kennis afgestemd. In
de huidige markt wordt 70% van de vacatures niet meer gepubliceerd. Je netwerk
is essentieel. Ons online platform helpt je
daarom om alles uit je netwerk te halen
en helpt in je communicatie: van eerste
contact tót salarisonderhandeling. Je
besteedt geen tijd aan de middelen die
je inzet in je zoektocht, dat doen wij!
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ons team
van experts

ondersteunt
je graag.

Bij RiseSmart staat een team
van drie professionals voor
je klaar. Een coach, een
personal branding specialist
en een jobhunter. Vanuit hun
eigen expertise steunt dit
team jou door het aanbieden
van de juiste hulpmiddelen
waardoor jouw zoektocht naar
een nieuwe baan efficiënter
en sneller verloopt. Volledig
digitaal, waar en wanneer het
jou uitkomt.
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zet de eerste stappen
Je coach kijkt samen met jou waar
je nu staat. De voorbereiding op een
sollicitatiegesprek, netwerktips of
misschien een hart onder de riem. Je
coach ondersteunt je met praktische
tips en een luisterend oor. Hiernaast
helpt je coach jou met het stellen van
je doelen en uitbreiden en inzetten
van je netwerk.
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persoonlijk

maak de beste keuze
Onze jobhunters weten precies waar
ze moeten zoeken naar de beste
banen die voldoen aan jouw wensen.
Wekelijks ontvang je vacatures in je
RiseSmart-inbox. Bij RiseSmart
kennen wij ook de lokale arbeidsmarkt, en achterhalen ook de
vacatures die niet op de reguliere
jobsites staan.
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We beschikken over een enorm
netwerk waar wij gebruik van maken
om jou te bemiddelen naar werk. Door
ons netwerk realiseren wij dat je eerder
op gesprek kunt komen dan wanneer je
zelf zou solliciteren.
Bij de vacatures vind je ook de contactgegevens van de recruiters en nuttige
netwerkevenementen.

Zo vergroot je jouw zelfvertrouwen in
het benaderen van bedrijven en het
reageren op functies.
maak een goede indruk
Je personal branding specialist
ontwerpt een cv waarmee jij je onderscheidt en online goed gevonden
wordt. Ook krijg je advies over je
LinkedIn profiel en helpt de branding specialist bij het schrijven van
een motivatiebrief. Het resultaat is
een sterke online identiteit met een
authentiek verhaal, jouw verhaal.

zoeken
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netwerken

salarisonderhandelingen
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en meer
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innovatief
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en
resultaatgericht.

ons online platform
Als RiseSmart deelnemer krijg je toegang tot het RiseSmart platform. Dit is
het epicentrum van jouw netwerk- en
loopbaanactiviteiten. Hier koppel je je
loopbaanwensen aan doelen, netwerk
én vacatures. Je vindt er formats en
tipsheets en volgt hier onze webinars.
En, niet onbelangrijk, krijg je toegang
tot tools die je helpen om bedrijven
en salarissen goed te onderzoeken.
Je vindt alles online terug, 24 uur per
dag, waar en wanneer het jou uitkomt.
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vacatures op maat
Naast de vacatures die je wekelijks
krijgt van de jobhunter, ontvang je
ook vacatures van onze SmartMatch™
-zoekmachine. Deze zoekmachine
sorteert alle beschikbare vacatures
op geschiktheid. Gebaseerd op jouw
specifieke vaardigheden en wensen.
Zo staan de beste banen voor jou
altijd bovenaan, inclusief moeilijk
vindbare vacatures en vacatures van
andere Randstad bedrijven zoals Yacht
en Tempo-Team. Dat scheelt veel
uitzoekwerk!
netwerktools
Netwerken is de beste manier om aan
een baan te komen. Daarom krijg je
exclusief toegang tot onze Contact
Discovery Engine om de juiste mensen
te vinden die jou verder kunnen
helpen. Mensen die je al kent, maar
ook mensen waarvan het, gezien
jouw carrièrewensen, handig is dat je
ze leert kennen. Om je te helpen het
gesprek te starten, krijg je telefoonscripts en e-mail voorbeelden.

over risesmart
RiseSmart is gespecialiseerd in
HR-technologie voor loopbaan
oplossingen. Met onze persoonlijke
benadering, geavanceerde techniek
en team van betrokken experts
bieden we gerichte, effectieve hulp
bij de overgang van baan naar baan.
RiseSmart is bewezen succesvol:
80% van onze deelnemers vindt
een nieuwe uitdaging en 71% van
hen behoudt hetzelfde of een hoger
salaris. Bovendien doen we dit 60%
sneller dan onze concurrenten.
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risesmart
Ook als je nieuwe baan eenmaal een feit is, is
RiseSmart er voor je. Via ons Alumni programma
blijf je toegang houden tot ons online platform,
vacatures en het coaching centrum.

alumni
programma.

alumni hulpmiddelen en bronnen
• online profiel – update je werkervaring,
opleiding en zoekvoorkeuren
• smartMatch-zoekmachine – het uitvoeren
van gepersonaliseerde zoekopdrachten
• contact Discovery Engine – ontdek nieuwe
contactpersonen die jou kunnen helpen bij
je carrière
• coaching centrum – toegang tot de online bibliotheek om te blijven werken aan je vaardigheden
en competenties. Een leven lang leren voor een
loopbaan met perspectief
en meer!
Als Alumni krijg je jaarlijks een carrière-sessie met
een RiseSmart coach of feedback op je huidige cv.
Zo blijf je gefocust op jouw loopbaan en mogelijke
nieuwe kansen. Eenmaal aangesloten bij RiseSmart
blijf je lid zolang je wilt, wij blijven je tijdens je werkzame leven ondersteunen bij de stappen die jij graag
wilt nemen.

risesmart nederland
Diemermere 25
1112 TC Diemen
Nederland
+31 (0)20 569 10 24
www.risesmart.com.nl

vragen?
Neem dan contact met ons op via:
contact@nl.risesmart.com

