
Template Sollicitatie Voorbereiden

Checklist:

1. Zo stel ik mezelf voor in één minuut: .................................................................................................................................................................................................................
2. Dit zijn mijn drie sterkste punten (bedenk bij ieder punt een voorbeeld!):
(1)                                     (2)                                        (3)
Voorbeeld:                                             Voorbeeld:                                               Voorbeeld:
3. Dit zijn mijn drie zwakste punten (bedenk bij ieder punt een voorbeeld!):
(1)(1)                                      (2)                                        (3)
Voorbeeld:                                              Voorbeeld:                                              Voorbeeld:  
4. Hierom heb ik voor mijn opleiding en vorige banen gekozen:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Zwakke punten uit mijn CV zijn:
-                                           --> verklaring van zwakke plek in CV: ...................................................................................................................-                                           --> verklaring van zwakke plek in CV: ...................................................................................................................
-                                           --> verklaring van zwakke plek in CV: ...................................................................................................................
6. Google jezelf en bereid je voor op vragen over wat je vindt: 

1. Dit vind ik leuk aan de vacature:
- ............................................................................................
- ............................................................................................
2. De ideale kandidaat is:..............................................
................................................................................................
3. Ik sluit goed aan op de ideale kandidaat
omdat:...................................................................................omdat:...................................................................................
................................................................................................
4. Dit wil ik nog weten over de functie:
................................................................................................
        ..................................................................................
        ..................................................................................

0 Ik kan mezelf voorstellen in één minuut
0 Ik heb opgezocht waar ik het gesprek heb en hoe ik er kom
0 Ik ga op tijd slagen en sta minimaal 2 uur voor het gesprek op
0 Ik heb bedacht wat ik aan wil en gecontroleerd of deze kleren schoon zijn
0 Ik heb het gesprek een keer geoefend met een vriend of vriendin
0 Wees nooit negatief tijdens een sollicitatiegesprek

0 Begin altijd met “u”
0 Zorg dat je geen kauwgom hebt
0 Lach bij binnenkomst
0 Praat niet te snel
0 Kijk je gesprekspartner aan
0 Zorg dat je telefoon uit staat

1. Mijn gesprekspartner is (zie LinkedIn):
Naam: ..................................................................................
Positie: .................................................................................
Arbeidsverleden: ..............................................................
Overige interesse: ............................................................

2. Mogelijk gedeelde interesse: .................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

1. Dit doet het bedrijf:.........................................
...................................................................................
2. Zo ziet er organigram er uit:

3. Er werken ......... medewerkers
4. Het bedrijf is onlangs in het nieuws
geweest met:
-  .............................................................................-  .............................................................................
-  .............................................................................


