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SAMENVATTING

Een careergasm krijg je als je werk goed voelt. Echt goed. Zoals een Marvin Gaye-liedje. Alsof jij en

je baan voor elkaar gemaakt zijn. Maar hoe krijg je je mojo terug als je vastzit in een liefdeloze relatie

met je baan? Vlot en vol humor geeft CAREERGASM concrete tips en opdrachten en deelt

inspirerende verhalen van mensen die het roer hebben omgegooid. Auteur Sarah Vermunt heeft

Careergasm.com opgericht om mensen te helpen erachter te komen wat ze nu echt willen en dat te

bereiken. CAREERGASM verschijnt op 21 november.

Wat is een careergasm? Voelt dat net zo goed als het klinkt?

Jazeker.

Careergasm is speciaal voor mensen die een andere baan zoeken, of die wat willen veranderen in
hun huidige baan. Grappig, praktisch en liefdevol: dit boek voelt tegelijkertijd als een warm bad en
een schop onder je kont. Het is tijd om je goed te voelen.

Sarah Vermunt is voormalig professor Business aan de Wilfried Laurier University. Ze heeft
Careergasm.com opgericht om mensen te helpen erachter te komen wat ze nu echt willen en dat te
bereiken. Vermunt schrijft voor onder andere Forbes, Fortune, Inc. en Entrepreneur. Ook houdt ze
regelmatig toespraken op grote conferenties en evenementen, zoals IBM Global Entrepreneur Day,
The National Job Fair and Training Expo en WISE (Women in Science and Engineering).

Careergasm verschijnt op 21 november.

Titel: Careergasm | Auteur: Sarah Vermunt | Omvang: ca. 288 pagina's | Prijs: € 19,99 | s : 978
94 005 0929 0 | Verschijnt: 21 november 2017 | Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 12,99 | s : 978
90 449 7668 7
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Over Sarah Vermunt
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CITATEN

"“Haar advies is als een schot in de roos.. Dit boek is een unieke, maar belangrijke toevoeging
op carrièreboeken.” "
— Booklist

"“Passionate, honest, and funny, Sarah Vermunt will take you from having no freaking idea
what to do to being super jazzed and running down the path towards work that feels good.
There might even be rainbows. There are so many YES! moments, so many gems, so many
nuggets of smarts and wisdom in this book. Each one is a little nudge; add them all up and
you’ll find yourself down the path of a fun and fulfilling career and, just maybe, actually liking
Mondays.” "
— Marc Johns, artist

"“For those looking to throw their careers in the air and start fresh, Careergasm gives you a
fun, friendly, and fierce approach of exactly how to do that. You’ll find yourself reading and
laughing your way to your boss’s office to quit. Filled with both comedic and motivational
punches, Careergasm will help you see there is more to life than a 9 to 5 that makes you roll
your eyes every Monday morning.” "
— Jen Glantz, author of Always a Bridesmaid (For Hire)

"“With trademark wit and wisdom, Sarah Vermunt’s Careergasm calls out our passion and
marries it to practicality to help us produce the kind of career we’ve all been dreaming of.” "
— Christina Crook, author of The Joy of Missing Out: Finding Balance in a Wired World
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CONTACTPERSONEN

OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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