Wat heb jij te vertellen?
…in je CV
CV tips
Persoonlijk profielschets
Begin je CV met een persoonlijk profielschets waarin je
jezelf neerzet in een bepaalde functie en beschrijft hoe jij
deze functie in kan vullen met jouw specifieke eigenschappen, kennis en ervaring.
Meest relevante informatie eerst
Je laatste werkervaring en opleiding zijn vaak het meest
relevant voor je volgende functie. Schrijf je CV dan in
omgekeerd chronologische volgorde. Is op dit moment
jouw opleiding het meest bepalend voor wie je bent, begin
dan daarmee. Heb je al wat langer ervaring? Dan is deze
wellicht meer relevant dan je opleiding. Schuif deze laatste
dan naar achteren in je CV.
STARR
Beschrijf per ervaring: Situatie, Taak, Activiteiten, Resultaat
en eventueel Reflectie (STARR). Beschrijf bij Activiteiten
vooral hoe jij de zaken aangepakt hebt, met gebruikmaking van jouw kennis, ervaring en eigenschappen. Het
beeld dat je in je persoonlijk profielschets aangegeven
hebt wordt nu in de beschrijving van je ervaringen
bevestigd. Door de STARR methodiek te gebruiken vergroot
je de kans dat de lezer de situatie en taakstelling herkent
en jouw aanpak en resultaat ook in zijn of haar bedrijf wil
hebben. Laat zien wie je bent en maak jouw baan!
Meer hulp nodig? Kijk op www.MaakBaan.nl of vraag een
persoonlijk CV advies aan via Diane@MaakBaan.nl
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Wat heb jij te vertellen?
…in het sollicitatiegesprek
Sollicitatietips
Waarom dit bedrijf?
Bedenk in je voorbereiding waarom je bij dit bedrijf zou
willen werken. Wat heeft het jouw te bieden? En wat heb jij
het bedrijf te bieden? Kijk op internet wat het bedrijf over
zichzelf vertelt en kijk hoe dit aansluit bij wat jij nodig hebt
om lekker je werk te kunnen doen. Welke eisen stelt het
bedrijf aan haar medewerkers en bepaal aan welke eisen
je wel en aan welke je niet kunt voldoen.
Elevator pitch
In elk sollicitatiegesprek komt een vraag die lijkt op: vertel
eens iets over jezelf. Bereid deze vraag voor en leer de
eerste en laatste regel eventueel uit je hoofd. Begin je
verhaal met wie je nu bent en niet met wanneer je
geboren bent en waar je de basisschool hebt doorlopen.
Vertel die aspecten van jezelf die relevant zijn voor het
bedrijf en de functie die je wilt gaan bekleden. Vraag
eventueel aan je toehoorders waar je wat meer over zal
vertellen.
Een goede eerste indruk
Trek wat leuks aan in de stijl van de functie waarop je
solliciteert, waar je je goed in voelt en wat past bij het
bedrijf. Wees beleefd tegen de receptioniste en andere
medewerkers die je op de gang tegenkomt. Geef een
resolute handdruk en kijk je gesprekspartner aan als je je
voorstelt. Laat zien wie je bent en maak jouw baan!
Meer hulp nodig? Laat je coachen door MaakBaan. Kijk op
www.MaakBaan.nl
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