
Solliciteren kun je leren…!



EVEN VOORSTELLEN…

• Tatjana van het Groenewoud (adviseur werktuigbouwkunde) 
• Marvin Moreira (adviseur werktuigbouwkunde)



Continu is intermediair voor techniek en brengt vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt voor ingenieurs en technici bij 
elkaar. www.continu.nl

http://www.continu.nl/


Sponsor van Impuls



Met 8 vestigingen altijd een persoonlijk 
aanspreekpunt

Arnhem

Eindhoven

Almelo

UtrechtMaastricht Rotterdam

Breda



Doel

• Informeren sollicitatie proces (bewustwording)
• Concrete tips



SOLLICITEREN; ALLES OP EEN RIJTJE

• Voorbereiding

• CV

• Brief

• Sollicitatiegesprek – Persoonlijk profiel + tips



VOORBEREIDING

Solliciteren valt of staat bij een goede voorbereiding

• Voorbereiding:
– Focus aanbrengen (zoekprofiel maken)
– Uitstippelen sollicitatie route



VOORBEREIDING

Focus aanbrengen d.m.v. van een zoekprofiel 

Lijkt vanzelf sprekend maar ga bij jezelf na en beantwoord het 
volgende:

• Binnen- of buitenland?
• Grote of kleine organisatie?
• Specialisme of generalisme?
• Type branche?
• Profit of non profit?

TIP blijf kritisch en stel je de vraag waarom je het wilt. Dit zal je 
toekomstige werkgever nl ook doen..



VOORBEREIDING

Uitstippelen sollicitatie route 

Hoe ga je het aanpakken?

•Selecteer een medium
– Per mail, Linked-In, of ouderwets bellen? 

•Selecteer je contactpersoon 
– Manager engineering of medewerker Personeelszaken



Wat moet er in een CV?



HET CV









HET CV

Extra benadrukken
• Geen ‘informeel’ e-mailadres vermelden

jandegekste@hotmail.com
sweety1989@hotmail.com

• Geen CV zonder telefoonnummer (bereikbaarheid)

• Geen Non relevante vaardigheden of interesses noteren.
Lees je graag en ga je graag uit eten? Uniek?

• Geen talenkennis naast de Nederlandse taal? Laat het weg! 
Nederlands Moedertaal
Engels Basis
Duits Slecht 
Frans N.v.t. 

mailto:jandegekste@hotmail.com
mailto:sweety1989@hotmail.com


CV’s bespreken



Extra aandachtspunten

- Specialiseren loont (zowel in CV als in schrijven naar functie)

- Onderscheidend vermogen (projecten, nevenactiviteit)

- Taken bij werkervaring/functieomschrijving (Je doet meer dan je op papier zet)

- Probeer gaten in CV te voorkomen (of geef reden aan waarom) 

- CV wordt meer de nadruk op gelegd t.o.v. de brief

- www.desollicitatiedokter.nl

http://www.desollicitatiedokter.nl/


Wat moet er in een brief?



DE BRIEF

Waar moet het aan voldoen qua inhoud?

• Inleiding
• Motivatie
• Onderbouwing
• Afsluiting



HET OPSTELLEN VAN JE BRIEF

Hans Koperdraat
Borneodreef 34
1024 XT Amsterdam

Continu B.V.
Mevr. D. Jansen
Postbus 1234
2909 LM Capelle aan den IJssel

Amsterdam, 11-03-2015
Betreft: vacature engineer werktuigbouw

Geachte mevrouw Jansen,



HET OPSTELLEN VAN JE BRIEF

Inleiding 

Probeer in de inleiding de interesse van de lezer te wekken! Verwijs 
eventueel naar het eerder gevoerde telefoongesprek of website. 

‘Bedrijf X is een sterk merk binnen de wereld van hoogwaardige 
technische totaaloplossingen en dat is niet voor niets. De 
businessprincipes op de website, waarin ik mij volledig kan vinden, 
spreken dan ook voor zich. Ik zou graag willen bijdragen aan het 
succes van deze toonaangevende, beursgenoteerde onderneming.’ 



Schrijf niet alleen dat de functie of organisatie jou aantrekt maar leg 
ook uit waarom. 

Een functie als Werktuigbouwkundig Engineer zie ik als een mooie 
kans om mijn kennis te verbreden en mijn persoonlijke ontwikkeling 
voort te zetten. Deze functie heeft een hoop raakvlakken met 
vakken die ik bij mijn opleiding heb gehad. Hierbij kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld het aanpassen van een onderhoudsplan, 
het analyseren van storingen, het optimaliseren van processen en 
het engineeren van wijzigingen aan gerobotiseerde installaties. 
Naast de overeenkomsten biedt deze functie mij ook de nodige 
uitdagingen die ik zie in de, voor mij, tot nu toe nieuwe technieken 
die ik mij eigen zal moeten maken.’

HET OPSTELLEN VAN JE BRIEF

Motivatie



• Onderbouwing van jouw geschiktheid. Denk aan relevante 
werkervaring, vaardigheden en eigenschappen

• Benadruk al die zaken waarom men jou zou moeten aannemen. 
Wat maakt jou uniek? 

• Wees enthousiast, zelfbewust, niet te bescheiden en formuleer 
je brief positief 

• Als je de vereiste diploma's niet bezit hoef je dat niet te 
noemen. Zeg wat je wél brengt aan kennis, ervaring en ambitie

HET OPSTELLEN VAN JE BRIEF

Onderbouwing



• Graag kom ik in een persoonlijk gesprek mijn motivatie 
toelichten

• Je kunt ook een 'uitsmijter' gebruiken. Lees daarvoor de 
advertentie nog eens goed door

• In de laatste alinea kun je de brief in één zin samenvatten en 
toespelen op een persoonlijk gesprek

HET OPSTELLEN VAN JE BRIEF

Afsluiting



HET OPSTELLEN VAN JE BRIEF

Afsluiting

‘……..
Het is voor mij een enorme uitdaging om mijn opgedane kennis en 
ervaring als Engineer, binnen een productiebedrijf verder te verdiepen 
en verbreden binnen een complexe projectorganisatie.

Ik ben graag bereid mondelinge toelichting te komen geven over 
hetgeen ik u te bieden heb.

Met vriendelijke groet,

Maarten Douven

Bijlage: Curriculum Vitae’ 



Het Sollicitatiegesprek = jouw pitchmoment! 

Een goede voorbereiding bepaalt 90% van je succes. Doen dus! 

Denk aan de volgende 7 stappen:
• Neem kopie van je CV mee naar het gesprek
• Ken je eigen CV, bedenk antwoorden op meest voorkomende 

vragen
• Weet waarom je de baan wilt en waarom ze jou moeten hebben
• Verdiep je in het bedrijf en de functie
• Weet de naam van je gesprekspartner
• Komt op tijd; beter 10 minuten te vroeg dan 5 te laat. Ga 

wellicht zelfs ‘proef rijden’
• Inventariseer je sterke en zwakke punten



1. Slechte voorbereiding

2. Negatief over je huidige werk praten 

3. De werkgever niet aan het woord laten

4. Vragen onbeantwoord laten

5. Nonchalant zijn  

DE TIEN MEEST GEMAAKTE SOLLICITATIEFOUTEN



6. Klagen

7. Negatief opvallen op internet

8. Te vroeg of te laat komen

9. Verleiden

10. Onverzorgd uiterlijk 

DE TIEN MEEST GEMAAKTE SOLLICITATIEFOUTEN



Bedankt voor jullie aandacht en 
succes met de toekomstige 
sollicitaties!
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