Functieprofiel opstellen
Je hebt iemand nodig om jouw doelen te halen. Ter uitbreiding, vervanging of groei.

Inhoud van een functieprofiel

Type dienstverband

Wat leg
Functietitel

Doel van

Team

Targets en
verantwoording

Team
Wat is de rol van deze functie binnen het team? Gaat het om een beslissende
of uitvoerende functie?

Targets en verantwoording

Taken

Doe het zelf

Vacature schrijven
weet op te vallen. Hoe doe je dat? We geven je tips.

Opvallende titel

De titel is het eerste (en soms het enige..) wat een lezer van jouw vacature ziet. Een goede
titel kan de vacature maken, een slechte titel de vacature breken. Kies bewust voor een titel

Pakkende inleiding
doen (waar en met wie) zorg je dat je de aandacht vasthoudt. Of juist niet. In dit geval weet
je dat iemand niet de juiste persoon is voor de plek.

Werkzoekenden willen weten wat een functie inhoudt. Iemand is op zoek naar informatie.
Vertel de lezer voldoende over het takenpakket en de werkzaamheden om zelf een mening
te vormen over de job.

Iemand gaat niet voor niks werken. Welke voorwaarden mag die persoon gedurende het
achterwege. Wat voor jou normaal is, kan voor een ander het verschil maken.

wanneer) een kandidaat kan solliciteren. Onze tip: vertel ook alvast hoe de verdere

geval te vinden.

Wervingsproces
De juiste persoon heb je niet 1, 2, 3 gevonden. Een slimme recruitmentstrategie is geen
‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’. Richt deze als volgt in:

1 Doelgroep bepalen

De doelgroep: het startpunt van jouw recruitment.
wil je nu generaliseren. Je weet nog niet wie de juiste
persoon is. Om van je wervingsproces geen
groep van mensen met (ongeveer) dezelfde

2

Boodschap
2. Wat moet de juiste persoon van de
openstaande positie weten? Wat wordt jouw
boodschap? Wees concreet in je communicatie.

3 Middel en vorm
het aan jou om te zorgen dat je verhaal wordt
verspreid. Jouw boodschap heeft de meeste impact
wanneer deze in de juiste vorm is gegoten. De vraag
is dus: bied je vacature voldoende informatie? Of wil
je deze uitbreiden met andere contentvormen zoals

4

Budget
Content wordt niet uit zichzelf verspreid. Hoeveel
voordat je aan de slag gaat met distributie. Hoe
weet waar je aan toe bent.

5 Distributie

Zoals we al zeiden: content wordt niet uit zichzelf

te verspreiden? Wees creatief. Hoe meer mensen je

6 Evaluatie en optimalisatie
doen. We adviseren je om de resultaten in de gaten te

How to: selecteren
De juiste persoon selecteren. Hoe doe je dat als je iemand nog niet kent? Dat is een
goede vraag. Onthoud dat het cv niet leidend is, maar wel je beginpunt. Focus je op de
informatie die je hebt. We nemen je mee in het selecteren van cv’s.
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Voor- & Achternaam
proactief

analytisch

sociaal

STAP 2
Werkervaring. Het zegt iets over
wat de persoon tot nu toe heeft
gedaan. En hoelang die
Vertel hier iets over jezelf. Wie ben jij als je niet aan het

Persoonlijk

STAP 1

werk bent? Of wat is jouw visie op

iemand op reis is geweest.

je vakgebied of carrière?

overeen met de studierichting
die je zoekt?

Werkervaring

Opleidingen

Start datum job - eind datum job

Start opleiding - eind opleiding

Functie/titel | Naam bedrijf

Titel opleiding

Benoem hier wat je functie inhield, wat je
taken en verantwoordelijkheden waren.

Naam onderwijsinstelling

Je kunt zelfs nog toevoegen wat je leuk

Voor sommige vakgebieden kan een

en minder leuk vond in de job.

afstudeer cijfer belangrijk zijn om te
benoemen.

Start datum job - eind datum job

Start opleiding - eind opleiding

Functie/titel | Naam bedrijf

Titel opleiding

Breng in de volgorde van de functies een
logica aan. Chronologisch is vaak een
goede keuze.

Naam onderwijsinstelling
Zet ook je NIET behaalde opleiding erbij.
Start opleiding - eind opleiding

Start datum job - eind datum job

Titel opleiding

Functie/titel | Naam bedrijf

Naam onderwijsinstelling

In een pdf kan je ook linken naar (portfolio)
materiaal wat je in deze functie hebt gedaan.
Bekijk bijvoorbeeld onze video’s op ons
youtube kanaal https://bit.ly/2NJXVan

Certificaten/prestaties
Naam certificaat

STAP 3
Wat heeft iemand tot nu toe
Functie/titel | Naam bedrijfgedaan of behaald? Worden er
Ook een tussenjaar kan je toevoegen als
opvallen in het
ervaring. Dat kan een reis zijnbenoemd
maar ookdie
wat
cv? Tip: stel hier gericht vragen
anders. Het verklaart in iederover
geval
‘gat’ in
in een
het gesprek.
Start datum - eind datum

Behaald bij

Prestatie
Vertel iets over je
prestatie. Wat heb je
gedaan, met wie en wat
was jouw rol.

je cv.

Talen

Vaardigheden
Secuur
WordPress
Hulpvaardig
Video editing

Duits

Starter

Engels

Professional

STAP 4
De vaardigheden die iemand zet op het cv
zeggen iets over wat die persoon kan. Check
of de vaardigheden overeenkomen met de
hard skills die je nodig hebt en vraag hier in
het gesprek op over door.

Nederlands
Native

Evaluatiegesprek

Spreek af waar je het over wilt hebben

Team

Do’s and don’ts

Word ook... genoemd

Notities

