Je voorbereiden op solliciteren
Een sollicitatieprocedure kent bepaalde basisregels en richtlijnen. Op basis van de sollicitatiebrief,
het curriculum vitae en het gesprek selecteert de werkgever de passende medewerker. Hierbij
wordt vooral geselecteerd op:

Persoonlijkheid

Ervaring en
expertise

Toekomstperspectief

communicatie, inzicht,
doorzettingsvermogen,
capaciteiten

welke ervaring sluit goed
aan bij het bedrijf en de
vacature

liggen je verwachtingen op
één lijn met die van de
werkgever

De eerste belangrijke stap bij solliciteren is goed nadenken, nog voordat je begint met de
sollicitatiebrief of het CV. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het allerminst. Vooraf bepalen wat je wilt
blijkt een cruciale succesfactor. Het bepalen van je concrete doelstellingen is een goed begin.
“Wat ambieer ik? Welk type functie? Wat zijn mijn minimale eisen voor een nieuwe job?”
Doelbewust solliciteren is veel effectiever, omdat je gerichter zoekt met een duidelijke motivatie.
Wees wel realistisch in je doelstellingen en wees bereid concessies te doen, bij voorkeur voordat je
start met solliciteren.
“Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waar ben ik goed in? Wat is mijn karakter?”, zijn vragen
die tijdens sollicitaties altijd naar boven komen. Het helpt enorm als je de antwoorden hierop al
kunt geven voordat je start met solliciteren. Een goed zelfinzicht helpt je tijdens de gehele
procedure.
Breng alles in gereedheid voor je sollicitaties: spreek een neutraal voicemail bericht in, zorg voor
een goed LinkedIn profiel (volledig en uiteraard moet dit kloppen met je CV!), loop je internetprofiel
na en zorg dat niet professionele foto’s en berichten (zoals op Facebook) worden verwijderd of
alleen zichtbaar zijn voor vrienden en familie.
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