Sollicitatie voorbereiding
Begin bĳ het begin

Jij gaat solliciteren, spannend! Maar ook heel
leuk. Belangrijk is wel dat je je goed
voorbereidt. Bedenk ten eerste waarom je
deze job wil.

Is het vanwege de functie, de bedrijfscultuur,
hun core business of juist een combinatie van
deze aspecten? Weten waarom je ergens wil
werken is een belangrijk onderdeel van de
voorbereiding.

Lees je goed in van tevoren
Een goed gesprek begint met interesse, zorg er dus voor dat je je goed inleest. Jij wilt
immers weten of deze nieuwe job bij je past.

Bedrĳfscultuur
Proef de sfeer van
een bedrĳf haar
socials, website en
vacature(s).

Team
Check alvast je
collega’s op hun
Linkedin, de
website en socials.

Product of dienst
Verdiep je in de
core business via
de website, nieuws
of concurrenten.

Functie
Leer de functie
kennen via de
vacature of Linkedin van collega’s

*Schrĳf op de derde pagina je vragen/opmerkingen per aspect

Ken jezelf
Je gaat vragen krĳgen over jezelf, gegarandeerd. Dus ken jezelf. Dat klinkt misschien als
een open deur, maar gaat verassend vaak mis. Vragen die we onze opdrachtgever vaak
horen stellen zĳn:

“Wat zijn je kwaliteiten?”
“Waar zie je jezelf
over 5 jaar?”

“Wat zijn je valkuilen?”

“Wat is je salarisindicatie?”

“Ben je liever zelfstandig of
in een team aan het werk?”

“Wat is jouw ‘rol’
in je vriendengroep?”

Ken het bedrijf
Gelukkig mag je zelf ook vragen stellen, onbeperkt als het goed is. Het helpt om van
tevoren al een aantal goede vragen te verzinnen. Hier wat inspiratie:
“Waarom heb jíj voor deze
organisatie gekozen?”

“Wat onderscheidt jullie van
jullie concurrent?”

“Wat verwachten
jullie van mĳ?”

“Waar staat het bedrĳf nu
en waar willen jullie heen?”

“In wat voor team kom ik
straks te werken?”

“Wat is de grootste
uitdaging van het bedrĳf?”

Tips voor het gesprek
Een sollicitatiegesprek kan best spannend zijn, er hangt ten slotte wel wat vanaf. Maar
bedenk dat het voor beide partijen gewoon een kennismaking is.
Vanzelfsprekend
Wees kritisch, vraag dus door. Je wilt weten of deze
job echt helemaal voor jou is, zoek dat dus tot op de
bodem uit.

Kom op tĳd

Het is een sollicitatiegesprek. Geen presentatie van
het bedrĳf of van jou. Zie het dan ook zo, ga voor
een gezellig inhoudelĳk gesprek.

Zet je
telefoon op stil

Eerlĳkheid en transparantie is iets wat je verwacht
van je werkgever. Dat verwacht hĳ of zĳ ook van jou.
Durf dus gewoon te zeggen dat sommige vlakken
je niet helemaal liggen of dat je nog andere
sollicitaties hebt lopen als dat het geval is.
Vind een goede balans tussen je aanpassen aan de
situatie en 100% jezelf zĳn. Je wilt niet in een korte
broek aankomen als iedereen er in een driedelig
pak loopt.

Kleed je
representatief

?

Toon oprechte
interesse

Neem je voorbereiding mee
Op de volgende pagina vind je een notitieblok per aspect, zodat je je
goed per aspect kan voorbereiden.
Op de laatste pagina vind je een algemeen notitieblok voor al je vragen
en opmerkingen als je eenmaal gaat solliciteren.
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