
 info@leoloopbaan.nl  |  www.leoloopbaan.nl

MIJN LEO 
Hoe maak ik een account aan?Hoe maak ik een account aan?Hoe maak ik een account aan?

Met Mijn Leo grip op je loopbaan krijgen
Met een Mijn Leo account kun je alle infomatie rondom jouw loopbaan op één plek verzamelen en beheren. Je 

kunt aan de slag met zel� esten, inspiratie opdoen en invulling geven aan je ePortfolio. Zo heb je jouw gegevens 

altijd binnen handbereik en up to date!
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Om een Mijn Leo account aan te maken, klik je rechts boven op de home-

page van leoloopbaan.nl op ‘Maak een gratis account aan’.

Je komt nu op de pagina waar je een account kunt aanmaken als je nieuw 

bent bij Leo, of kunt inloggen als je al een account hebt. Kies voor de 

optie ‘Maak een account aan’. 

Je kunt nu je persoonlijke gegevens invullen. Vul de vakken zo volledig mogelijk 

in en geef bij de laatse optie aan in welke regio je woont of werkt. Hier zijn meer-

dere opties mogelijk. Om zeker te weten dat het een echte aanmelding is, vink je 

‘ik ben geen robot’ aan.

Je ontvangt een persoonlijke inlog code via het e-mailadres dat je zojuist hebt 

ingevuld. Let op: deze code kan in de spamfolder belanden. 

In de mail staat een link waar je kunt inloggen met je code. Kopieër de code uit je 

mail en vul deze in op de pagina. 

Nu kun je een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen waar je in de toekomst 

mee kan inloggen. Bevestig je wachtwoord* en maak je aanmelding compleet. 

En, noteer je inloggegevens ergens waar jij alleen ze terug kunt vinden.

* Gebruik minimaal 8 tekens met tenminste 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 getal

Gefeliciteerd, je hebt nu een ‘Mijn Leo’ account! 
Je kunt nu aan de slag met jouw loopbaan. Wat wordt jouw eerste stap?

Inspiratie!

Hier tref je informatie aan die je 

op ideeën kan brengen inzake de 

ontwikkeling van jezelf.

Test jezelf

Hier tref je zel� esten en 

loopbaanopdrachten aan die je 

helpen je eigen “ik” beter 

in kaart te brengen.

Mijn portfolio

Hier kun je je (werk)ervaring, 

opleidingen en vrijetijds-

bestedingen vastleggen, 

bijhouden en presenteren.

Arbeidsmarkt

Hier kun je alle digitaal 

gepubliceerde vacatures vinden.


