Succesvol solliciteren!
Tips om die droombaan ook écht te krijgen

Check dit voordat je je sollicitatie verstuurt
Houd je email en telefoon in de gaten nadat je je sollicitatie hebt verstuurd,
zodat je snel kan reageren!
Heb je al je social media accounts gecheckt? Zet ze eventueel op privé
mocht je bepaalde informatie liever niet willen delen;
Zorg ervoor dat je LinkedIn profiel er uitnodigend uitziet: een professionele
en representatieve foto, volledig uitgeschreven opleidingen en
werkervaringen. Zie je LinkedIn pagina als een uitbreiding van je CV!

Laat jezelf zien in je cv
Spelling- en/of grammaticafouten zijn een echte no go;
Laat je cv aan verschillende mensen zien in je omgeving en kijk of ze
jou erin herkennen;
Als het bij de functie past, kan je écht indruk maken door je cv aan te
passen in de lay-out van de opdrachtgever. Op deze manier laat je zien
dat je echt moeite hebt gedaan om het bedrijf te leren kennen;
Het schrijven van een motivatiebrief is een groot pluspunt, je wordt dan
pas écht serieus genomen door recruiters;
Geef je talenten wat extra aandacht; benoem ze bijvoorbeeld in een
kort stukje dat je over jezelf schrijft.

Het gesprek voorbereiden
Bedenk waarom de functie bij jou past (competenties, ervaring), maar ook
waarom het bedrijf bij je past (sfeer, kernwaarden);
Doe goed onderzoek naar het bedrijf waar je gaat werken: kijk op de website,
lees artikelen, bekijk de LinkedIn pagina's en neem een kijkje op de
socialmedia-kanalen. Heb jij vragen die nog niet beantwoord zijn? Schrijf ze op
en stel ze tijdens het gesprek! Dit laat zien dat je écht geïnteresseerd bent.
Denk goed na over je talenten en hoe jij die wilt gaan inzetten in het bedrijf.
Kijk ook naar je leerpunten, wat wil je nog graag ontwikkelen?
Zorg voor een representatief voorkomen, dit komt naar voren in je kleding en
verzorgdheid maar ook zeker in je lichaamstaal!

Tijdens het gesprek
Ga goed voorbereid naar je gesprek: bekijk ruim van tevoren waar je moet
zijn en check van te voren alvast met wie je een gesprek hebt. Sla zijn of haar
telefoonnummer alvast op, zodat je kan bellen als er iets gebeurt onderweg;
Geef jezelf tijdens het gesprek ook ruimte om na te denken over de vragen.
Een manier om dit te doen, is de vraag herhalen.
Zie het gesprek als een moment waarop jij ook kan bespreken of de functie
en het bedrijf wel écht bij je passen. Bij een goede baan komen jouw
kwaliteiten en vaardigheden tot hun recht en beleef je er ook plezier aan. Je
krijgt ruimte om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen in je talenten!
Wees vooral heel nieuwsgierig naar het bedrijf, vertrouw op je gevoel en
don't give up!

Nog meer tips? Volg:
@modoc_carrieremaker

