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Introductie

Welkom!

Ben je klaar om de stap te zetten naar je
eerste of volgende job, maar weet je niet
goed hoe je dit best aanpakt? Met deze gids
kan je het sollicitatieproces aan! Hierin vind
je allerlei tips en tricks om je professioneel
profiel te optimaliseren. Wij, bij
vanAnaarBETER, doen er alles aan om jou
daarbij te helpen.
 
Aan de hand van deze gids kun je leren over
hoe je een cv en motivatiebrief moet
schrijven, hoe jij je LinkedIn-profiel kan
opmaken, informatie over hoe het
sollicitatieproces verloopt en nog veel meer.
Nadat je deze gids doorlopen hebt, kan je aan
de slag gaan met je professionele carrière! En
wij zullen je daar heel graag mee helpen.
 
 

Wie zijn wij? vanAnaarBETER is een werving-
en selectiekantoor voor bedienden in
Dendermonde. Ons betrokken en bekwaam
team van recruiters koppelt met plezier:
 
- enthousiaste mensen die goesting hebben in
een nieuwe werkuitdaging
én
- werkgevers op zoek naar een geschikte
werknemer.
 
Centraal staat bij ons het vanAnaarBETER-
gedachtegoed: geef nooit op om gelukkig te
zijn.  Deze levensfilosofie is voor iedereen
privé van toepassing, maar zeker ook op
werkvlak! Waarom kiezen voor bitter als je
kan kiezen voor BETER.
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Je hoeft geen gedichten te schrijven over je werkervaring, een
duidelijke vermelding van je taken is voldoende. 
 
Jouw ervaring van meer dan 10 jaar geleden is niet meer relevant en
hoeft niet in detail. 
 
Heb jij al veel werkervaring? Plaats dan je ervaring voor je
studies!  Heb je niet zoveel werkervaring? Geef dan best eerst de
studies weer. 
 
De werkgever verkiest ook hier weer de omgekeerde chronologische
volgorde, dus hier ook de meest recente werkervaring als eerste. 
 
Zijn er gaten in de ervaringstijdlijn? Zo ja, dan is toelichting
wenselijk.

23 tips om je cv te verbeteren

Contactgegevens: telefoon en e-mail moeten aanwezig zijn. 
*Tip: plaats er onmiddellijk bij wanneer je over het algemeen
makkelijkst bereikbaar bent.
 
Wij zijn geen fan van het verbergen van je geboortedatum, ook al
ben je wat ouder. Maak van je ervaring een pluspunt en toon liever je
dynamiek! 
 
In de plaats van ‘Curriculum Vitae’ kan je ook je naam zetten. Op
basis van de lay-out is het al duidelijk dat het om een cv gaat.

Het schrijven van een professionele cv kan moeilijk zijn, daarom willen wij jou daarmee helpen! Een
mooie en overzichtelijke cv zorgt ervoor dat jij eruit springt tussen alle kandidaten en dat je
makkelijker aangenomen wordt voor jouw droomjob. Hieronder vind je verschillende tips om je cv
te verbeteren! 

Persoonlijke

gegevens

Basisonderwijs en secundair onderwijs zijn niet altijd relevant.
 
De meeste werkgevers verkiezen een omgekeerde chronologische
volgorde. Je meest recente studie/diploma zet je het best al eerste,
want dat is het meest relevant.

Studies

Werk-

ervaring
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Check check check, altijd driedubbel checken! Spelling- en
grammaticafouten zijn uit den boze.
 
Gebruik positieve taal.
 
Maak van je cv geen roman. Kort en bondig is beter dan lang en
ongelezen.

TALENKENNIS: Over jouw kennis kunnen we niet oordelen op basis
van je cv, maar eerlijk duurt het langst.
 
Een voorbeeld van een indeling: 
- Zeer goed: je gebruikt de taal quasi dagelijks in communicatie met
iemand die deze taal als moedertaal heeft
- Goed: je gebruikt de taal regelmatig
- Basiskennis: degelijke kennis maar sporadisch gebruik
- Noties: minimale kennis, nagenoeg geen gebruik
 
Afhankelijk van jouw profiel kan een split in Begrijpen - Spreken -
Schrijven gewenst zijn. 
 
COMPUTERKENNIS: Is deze duidelijk en volledig aanwezig?
 
PERSOONLIJKE COMPETENTIES: Enkele kernwoorden met
persoonlijke eigenschappen zijn nuttig.
 
HOBBY's: Deze hoeven niet tenzij ze relevant zijn voor de
toekomstige functie; vb. sport in team, club, leidinggevende functie,
vrijwilligerswerk…

Vaardigheden

Is het een duidelijk lettertype? 
Oogt het professioneel? 
Is de layout geschikt voor de functie? 
Is de lengte goed?
 
*Tip: Om je cv op te maken, is Canva.com een handige (gratis) tool.
Als je daar ‘resume’ intypt, krijg je gratis verschillende templates die
je zelf kan aanpassen.

Lay-out

Taalgebruik
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Een korte samenvatting van wat je wil in je carrière kan handig zijn.
Deze komt best bovenaan.
 
Voor creatieve functies kan een verwijzing naar een persoonlijke
website / portfolio een mooie extra troef zijn.
 
Referenties hoeven niet op het cv, maar maak alvast je lijstje zodat je
dit op verzoek kan bezorgen.
 
Wij zijn voorstander van slechts 1 cv. In een motivatiebrief kan je je
extra troeven voor de klant/functie aanvullen en kan je tevens
vragen naar een persoonlijk gesprek.

Extra's

Tenminste als je overtuigd bent dat je de job wil. Schiet niet op alles, je kan beter selectief
zijn.
 
Volg je sollicitatie op, proactief zijn werkt.
 
Hou ook de spam van je mailbox in de gaten om te vermijden dat communicatie verloren
gaat.

En dan nu verzenden...

Nog verdere vragen of graag

een dubbelcheck van jouw cv,

LinkedIn-profiel of iets

anders? 

Contacteer vanAnaarBETER 

voor gratis advies!
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OPTIMALISEER JOUW
LINKEDIN-PROFIEL

LinkedIn opent deuren en is een belangrijk netwerk, niet enkel op het

moment dat je op zoek gaat naar werk. Vertel er jouw professioneel

verhaal, laat zien wat je doet en wie je bent.

Profielfoto: 
Dit is super belangrijk - met een foto krijg je gemiddeld 9
keer meer connectieverzoeken en 36 keer meer
berichten.
 
Zorg voor goede kwaliteit, een professionele uitstraling,
goed licht, een neutrale achtergrond (en bij voorkeur
geen huisdieren of kids op de foto).

Deze bevat keywords die passen bij jouw job als bv administratief bediende

Maar ook iets unieker over jouw rol - welke skills jou differentiëren

Headline: 

Bv Recruiter - ik breng jou naar meer werkgeluk of  Management Assistant - ik maak jouw werk

veel makkelijker of…

Vertel je verhaal vanuit de ik-vorm

Hou het beknopt en to-the-point

Bullet points kunnen zorgen voor snellere visuele duidelijkheid

Straal je eigen merk uit, denk na over waarom jij een interessante contactpersoon kan zijn

voor jouw netwerk

Goesting en enthousiasme uitstralen kan ook in een geschreven tekst

Belangrijk:
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Hier is de ik-persoon zeer belangrijk, vertel over jouw unieke skills

Bij niet bekende bedrijfsnamen is een kort zinnetje handig zodat voor iedereen duidelijk is

wat dit bedrijf doet

Wat je doet en hoe je het verschil maakt kan je best duidelijk maken zonder te veel

vakjargon. Dit mag onder vorm van een verhaal, maar hou het bondig

Heb je ervaring als vrijwilliger, dat mag zeker ook op je profiel

Bij voorkeur meer dan 5 skills invullen

Aanbevelingen geven helpt om aanbevelingen te krijgen. Vraag gerust endorsements ter

versterking

Zorg dat je ‘industrie’ actueel is

Hou zeker ook je locatie actueel en voldoende verfijnd (liever Dendermonde ipv Oost-

Vlaanderen)

About: 

 

Experience: 

 

Skills: 

 

Extra's:
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Wat is dat nu? Wel, een motivatiebrief is een aanvulling op je cv.
Daarom is het belangrijk om ook hier even aandacht aan te
besteden. Een motivatiebrief opstellen is iets persoonlijks, je
kan deze brief niet voor meerdere bedrijven opmaken. Een
unieke en krachtige motivatiebrief voorleggen toont dat je
jezelf goed geïnformeerd hebt over het bedrijf. Dit wordt
enorm geapprecieerd en hier scoor je punten mee!
 
 

Hoe schrijf je een

overtuigende

motivatiebrief? 

Eerst en vooral... 
....schrijf je waarom je de brief stuurt en waar je de vacature gevonden hebt
waarvoor je solliciteert. Nadien vertel je waarom je geïnteresseerd bent. Dit deel
moet kort en krachtig zijn. Het liefst zo origineel mogelijk om de aandacht van de
lezer te trekken. Op deze manier spring je er bovenuit en word je zeker niet
vergeten.

In het midden... 
...van de brief leg je de nadruk op wat jij aan het bedrijf te bieden hebt en
waarom je geïnteresseerd bent om te werken in het bedrijf waarvoor je
solliciteert. Persoonlijke eigenschappen en ervaringen uit het verleden kan je hier
ook aankaarten. Je studies en interesses mag je hier toevoegen, maar hou dit kort
en ‘to the point’ want al deze informatie vinden ze terug op je cv.
 
Wat moet je zeker doen? Zet enkele vaardigheden van de vacature in de kijker.
Op deze manier toon je dat je goed geïnformeerd bent. Schrijf geen boek, want
daar houden werkgevers niet van. De ideale lengte is een halve pagina. 😉

Tot slot...
....is het doel om uitgenodigd te worden op een gesprek. Vraag daar ook naar. Er
zijn ontzettend veel manieren om een motivatiebrief af te ronden. Zoals eerder
vermeld wees origineel en uniek!
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Waarom een selectiekantoor

nuttig kan zijn voor jou

- Een selectiekantoor heeft zicht op de markt, de sectoren en de bijhorende

vacatures en salarisontwikkelingen

- Wij helpen bij inzicht in je persoonlijke eigenschappen en vaardigheden

- We luisteren naar jouw verhaal en jobwensen en kijken vervolgens gericht

hoe we jou kunnen helpen

- Je krijgt gratis cv- en sollicitatietips

- Bepaalde bedrijven publiceren zelf geen vacatures. Deze “verborgen”

arbeidsmarkt is wel zichtbaar via ons

- We zullen altijd contact met je opnemen bij een sollicitatie. Vervolgens

krijg je concrete tips

- We geven je extra info over de bedrijfscultuur en de vacature. Zo ga je

beter geïnformeerd naar het gesprek

- We verzorgen de verdere opvolging voor beide partijen. Loopt er iets mis

in de samenwerking? Dan gaan we proberen om samen met jou en jouw

werkgever een positieve oplossing te bedenken
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Een stevige handdruk en een glimlach zijn gratis.
 
Maak oogcontact met alle aanwezigen en toon interesse in iedereen
aan tafel.
 
Eerlijk duurt het langst, ook als je het antwoord niet weet of als je
denkt dat het antwoord niet ideaal is voor het verloop.
 
Stel gerust vragen, dit toont dat je interesse hebt in de organisatie en
in de positie.
 
Vertel hoe jij het bedrijf van A naar BETER kan brengen. Wat het
bedrijf voor jou kan betekenen hoef je niet tijdens het 1e interview te
vragen, dit komt zeker later nog aan bod.

Hoe overleef je een Sollicitatiegesprek?

Vertrek tijdig, het Belgische verkeer is immers onvoorspelbaar.
Toch overmacht? Informeer je toekomstige werkgever tijdig. Een
telefoonnummer meenemen is dus handig.
 
Je hebt maar één kans voor een eerste indruk.
Verzorgde kledij is een must.
 
Je GSM zet je stil of uit zodat je niet kan gestoord worden.
 
Neem een kopie van je cv, een job-omschrijving, pen en papier mee.

Voor het

interview

Leer het bedrijf waar je wil gaan werken kennen. Bestudeer het
internet, de bedrijfswebsite, nieuws in de pers, LinkedIn,
Facebookpagina,...
 
Denk na over jouw specifieke troeven voor het bedrijf en de functie.
Wat kan jij voor het bedrijf als meerwaarde brengen?
 

Be

prepared

Tijdens het

interview

"Een voorbereid man of vrouw telt voor 2."
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Na het

interview

Het sollicitatiegesprek begint op het moment dat je binnenkomt. De eerste indruk is al
meteen erop of eronder. Zorg ervoor dat je een positieve houding hebt. Oogcontact,
glimlachen en een stevige handdruk zorgen ervoor dat je zelfvertrouwen uitstraalt. Dit kan
cruciaal zijn voor een goede eerste indruk.
 
De non-verbale communicatie blijft heel belangrijk. Een actieve zithouding is positief, dit
straalt aanwezigheid uit. Je moet ook je aandacht verdelen. Kijk naar iedere persoon en niet
alleen naar degene die voor je zit. Verspreid je aandacht. Blijf ontspannen en relaxed. Stress
laat je het beste thuis. 😉
 

Graag onmiddellijk een seintje met jouw eerste indruk naar
vanAnaarBETER.com.
 
Als jij geïnteresseerd blijft, en het bedrijf waarvoor je wil gaan
werken kan dit onmiddellijk vernemen bij hun feedback naar ons,
laat dit een goede indruk na.

De eerste indruk en lichaamstaal

Dit doe je beter niet

Neem een actieve zithouding en hou

voldoende oogcontact
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DE VRAGEN… Tijdens een sollicitatiegesprek zijn er 3 grote onderwerpen die aan bod komen.
 

De drie meest besproken onderwerpen 

Eerst en vooral gaat het over jouw levensloop. Vragen over jouw achtergrond
en ervaring schetsen een beeld over wie jij bent. Dit zijn voornamelijk wat en
waarom vragen. Wat heb je gedaan in je leven? Waarom heb je die beslissing
genomen? Waarom ben je die richting ingeslagen? Wat heb je bereikt? Wat
voor persoon ben je? Hoe ga je om met kritiek? Waar zie je jezelf binnen 5
jaar?

Het tweede onderwerp dat aan bod komt is jouw motivatie. Waarom heb je
gesolliciteerd bij ons? Waarom wil je bij ons werken? En waarom spreekt deze
functie jou aan? Zorg ervoor dat je een doordacht antwoord hebt op deze
vragen. Een goede werkrelatie is een win-win situatie voor beide partijen.
Denk dus zeker ook goed na over wat jij de andere partij te bieden hebt. Zoek
voldoende informatie op over het bedrijf waar je solliciteert. Deze kennis zal
zeker getest worden tijdens het gesprek.

Het laatste onderwerp gaat over jouw competenties. De werkgever wil weten
of je de vaardigheden en persoonlijke competenties bezit die je voor deze
functie nodig hebt. Met behulp van de STAR-methode kan je voorbeelden
geven (STAR-methode: Situatie, Taak, Activiteiten, Resultaat). Kort en
krachtige antwoorden zorgen voor een duidelijk gesprek. De werkgever kan
doorvragen als dat nodig is. Te veel uitleg geven is vaak overbodig.

Einde van het gesprek
Een goed gesprek zorgt ervoor dat jouw kansen vergroten om gekozen te worden voor de job.
Sluit af met een goed en positief gevoel. Dit ziet er uit als een fluitje van een cent, maar vergis
je niet. Bereid je zeker voor, een goede voorbereiding is alles!

Onze rol
Als selectiekantoor kunnen wij je helpen bij een optimale voorbereiding. We kijken mee naar
je cv. Je kan al eens oefenen voor een gesprek en krijgt duidelijke en constructieve feedback
en tips. We geven je extra info over de vacature en het bedrijf waar je anders niet over
beschikt. Lijkt de job waarvoor je solliciteert in onze ogen niet optimaal voor jou dan verneem
je het zeker ook en bekijken we ook alternatieve functies. Top toch? Behalve een uur van je
tijd heb je niets te verliezen met een bezoek aan een selectiekantoor. Er valt enkel kennis te
winnen &… deze is volledig gratis!
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Make your professional l ife a success!

BEN JIJ EEN AMBASSADEUR VOOR JE BEDRIJF?
Trotse werknemers maken immers het verschil.

BRENG JIJ JE BEDRIJF VAN A NAAR BETER?
Ieder kan immers op zijn niveau bijdragen aan het groepsresultaat.

BEN JIJ BEREID IETS EXTRA TE DOEN?
Net als thuis kent een bedrijf ook onvoorziene omstandigheden. Los jij ze
mee op?

STA JIJ ACHTER DE WAARDEN VAN JE BEDRIJF? 
Een matchende bedrijfscultuur stimuleert creativiteit, productiviteit
en werkplezier en is misschien belangrijker dan je loon.

ZOU J IJ  JEZELF  
AANWERVEN?

checklist

ZORG JIJ VOOR DE POSITIEVE NOOT? 
Klagen moet eens kunnen, maar beter is checken of je aan de
situatie zelf iets kan veranderen of de problematiek bespreken.

VORM JIJ EEN TEAM MET JE COLLEGA’S? 
Winnen doe je immers samen.

VOLG JIJ DE AFGESPROKEN DEADLINES? 
Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt gaat alles beter. Spreek gerust
ook collega’s aan op hun deadlines

ONEENS? DURF JE DE CONFRONTATIE AANGAAN? 
Samen een conflict oplossen maakt je als team sterker.

PROBLEMEN? LOS JIJ ZE MEE OP? 
Als ieder zijn steentje bijdraagt verdwijnen ze wellicht snel als
sneeuw voor de zon.

BEN JE DANKBAAR? 
Dankbaarheid uiten en ontvangen draagt bij tot een positieve
bedrijfscultuur.
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Goed? Dan wensen wij jou nog veel jobvreugde!

HOE IS  JOUW SCORE?

Een slechte score? Denk dan eens aan de 

OF

3 V '

Veranderen

Wat kan jij zelf doen om de situatie te verbeteren?
Jij hebt de touwtjes in handen. Samenwerken om een oplossing te vinden is altijd prima maar
laat je geluk niet door een ander bepalen en treed dus zeker ook zelf in actie.
 
Bekijk je probleem niet als een probleem maar als een uitdaging. Positief nadenken over
mogelijke oplossingen en opportuniteiten zal dan makkelijker gaan. De techniek van het
brainstorm-uurtje kan je hierbij helpen. Zonder jezelf even af in een positieve omgeving en
laat de mogelijke oplossingen maar komen. Vervolgens ga je ermee aan de slag.
 
Verdragen

Is verdragen een optie?
Lukt het je niet om je uitdaging op te lossen? Denk dan na of verdragen een optie is. Vind je
het écht zo belangrijk? Kan je het loslaten? Probeer jouw issue in het juiste perspectief te
plaatsen.
 
Vaak lijken problemen groot maar kan je ze eigenlijk wel relativeren.
Wat heb je om te appreciëren? Wat heb je om dankbaar voor te zijn? Denk eens na over de
positieve punten en stel jezelf de vraag of het probleem wel een gevecht waard is.
Bewaar je nog steeds een slecht gevoel, dan is het tijd voor de derde V.
 
Vertrekken

Of het nu om werk gaat, of het gaat om een vriendschaps- of liefdesrelatie... Het maakt niet
uit. Als iets jou ongelukkig maakt is het tijd voor actie.
 
Het gras is elders niet altijd groener, maar als je de stappen van veranderen en verdragen
getest hebt en je blijft ongelukkig, is het tijd voor actie.
Kijk maar naar het ontstaan van ons bedrijf. Geef nooit op om gelukkig te zijn. Op privévlak
helpen we je graag met tips. Op werkvlak kunnen we nog een stapje verdergaan en
begeleiden we jou graag naar een job/omgeving die je veel voldoening en werkplezier geeft.
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Hoe verloopt een

selectieproces? 

- Interview kandidaten
- Screening competenties
- Screening persoonlijkheid
- Referentiecheck

- Via een Database
- Actief zoeken (via LinkedIn, VDAB, Indeed...)
- Vacature marketing

REGELING KENNISMAKING

MET HET BEDRIJF

ZOEKTOCHT

CV SCREENING

EERSTE CONTACT

FEEDBACK KANDIDAAT

JOBAANBIEDING EN

CONTRACT

OPVOLGING ACHTERAF
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Anja: Zelf volgde ik een Master (toen nog Licenciaat) Handelswetenschappen aan EHSAL. In
het laatste jaar, nog voor de examens, hadden mijn vriend en ik al een huis gekocht. Ik spreek
van lang geleden. Het was toen 1995.
 
Ik kreeg een contract aangeboden in een boekhoudkantoor. Toen ik de 2e keer langs ging op
een zaterdag voor de laatste bespreking merkte ik een negatieve sfeer met weinig respect
voor de medewerkers. Ik wou zekerheid en tekende het contract met een startloon in
Belgische Frank van 57.000.
 
Nadien werd ik opnieuw gecontacteerd door PALM. Ik ging er eerder al langs, maar men had
mij aanvankelijk gezegd dat ik overgekwalificeerd was voor de functie. Men wou mij nu toch
een aanbod doen met een startloon in Belgische Frank van 50.000. Als universitair was een
aanbod van ca € 1.250 ook toen zeker niet Wauw, maar ik volgde mijn hart en tekende bij
PALM. Eén ding was vervelend, ik had mijn woord al gegeven en moest nog voor de aanvang
van het contract gaan vertellen dat ik de job toch liever niet aannam. Dat gaf uiteraard een
héél slecht gevoel, maar later heb ik er nooit spijt van gehad.
 
Bij Palm heerste een leuke bedrijfscultuur, ik kreeg er opleidings- en groeimogelijkheden. Ik
werkte er in totaal 20 jaar en schopte het tot Directeur Finance en ICT. Het lage
aanvangsloon was snel vergeten.
 
Een startloon kan vaak snel evolueren en lijkt mij niet de belangrijkste parameter.

Wat wil je verdienen?

Het is een standaard vraag bij een sollicitatie, maar wat is het goede antwoord? Je zou kunnen
zeggen “daar antwoord ik liever niet op”, maar wie is daarmee geholpen? Mogelijks zitten jouw
verwachtingen en deze van het bedrijf zo ver uit elkaar dat het tijdverlies is voor beide partijen om
de gesprekken verder te voeren. 
 
Wij hebben één gouden regel: volg je hart.

Ben je al aan het werk, maar ben je vandaag ontevreden? Mogelijks kan je naar een gelijkwaardige
of hogere functie? Wil je richting een compleet nieuwe job of sector? Besef dan dat dit vaak een
kost heeft en dat je bij aanvang misschien moet inleveren. Echter, geluk op het werk, waar je vele
uren per dag doorbrengt is goud waard!

17



Loon is zeker niet onbelangrijk. Aan het einde van de maand moeten de rekeningen betaald
worden, en wat luxe is altijd fijn. Toch zijn deze factoren misschien nog belangrijker voor jou?

Opleidings- en groeimogelijkheden     

Werkfsfeer / Bedrijfscultuur     

Tevredenheid over jobinhoud     

Mogelijke andere voordelen die het bedrijf biedt naast brutoloon     

Woon-werkverkeer     

Werk/privé-balans      

Uur- en verlofregeling / flexibiliteit     

Werkzekerheid

Nog enkele laatste tips:

Zorg dat je bij een sollicitatie steeds je huidige of laatste brutoloon en voordelen kent. Een

nettoloon is niet altijd vergelijkbaar

 

Als selectiekantoor kunnen we jou helpen bij de berekening van bruto naar netto op een

vergelijkbare manier. Ook een online bruto-netto-calculator kan zinvol zijn.     

 

Denk vooraf goed na over jouw verwachtingen. Als een bepaald loon of een bepaalde groei voor jou

een must zijn, spreek dit dan ook uit.

 

Last but not least, werkgeluk is goud waard.

“Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit

meer te werken” 

Confucius
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EEN GESLAAGDE EERSTE  WERKDAG?
DAT KAN MET DEZE  T IPS !

Een goede voorbereiding is alles
Doe opzoekwerk over het bedrijf. Zorg ervoor dat je weet
waarvoor het bedrijf staat en wat hun core business is.   Leg de
avond ervoor alles al klaar wat je nodig gaat hebben. Zo moet je
je in de ochtend niet meer door een warboel van spullen haasten.
Door de goede voorbereiding ben je gerust en heb je minder stress
als het zover is.

Weg met die stress!
Het is je eerste werkdag, laat stress en twijfels niet de bovenhand
nemen. Het bedrijf heeft JOU gekozen, geen reden tot stress en
twijfels. Het bedrijf vindt jou de geschikte kandidaat voor de job.
Wanneer er vragen zijn, aarzel niet die te stellen. Neem een
notitieboekje mee, zodat je zoveel mogelijk kan noteren om dit
later te bekijken. Alles onthouden is immers een illusie.

TIP  1

TIP  2

De eerste indruk is belangrijk
Bedenk al kort hoe je jezelf gaat voorstellen aan je nieuwe
collega’s. Zorg ervoor dat je spontaan overkomt. De eerste indruk
die je aan iemand geeft, kan je niet meer veranderen. Zorg ervoor
dat je eerste indruk positief is.

TIP  3

En dan is het zover, de eerste werkdag op je nieuwe job. De stress neemt de bovenhand, je
maakt je zorgen over hoe je nieuwe collega’s gaan reageren. Je stelt je vragen over de
werksfeer, de taken die je opgelegd gaat krijgen, wat er van je verwacht wordt en zoveel
meer. 
 
GEEN NOOD!
Hieronder vind je enkele tips die ervoor zorgen dat je eerste werkdag geslaagd zal zijn.
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Doe het rustig aan
Het is je eerste werkdag, je zal dus enorm veel nieuwe informatie
krijgen die je zal moeten verwerken. Doe het dus rustig aan en
neem de tijd om al deze informatie goed te verwerken. Wees niet
te streng voor jezelf en stel realistische doelen voorop.

TIP  4

Luister en observeer
Wees spontaan en vriendelijk, maar geef nog niet meteen kritiek
op de eerste werkdag. Op deze manier zal je hoogstwaarschijnlijk
een slechte reputatie krijgen. Luister naar je collega’s en observeer
hoe het bedrijf werkt.

TIP  5

Voilà! 

Deze 5 tips zullen je helpen je eerste werkdag te doorstaan. Nu ben je

er helemaal klaar voor. 

Succes!
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zijn!

 

Volg je
hart

Een nieuwe job

moet  

een feest

en verander pas als je 

een goed gevoel 

hebt bij het bedrijf

en de uitdaging.



DROOM VOOR

MORGEN

MAAR BEGIN 

ALVAST 

VANDAAG

Contacteer 

Kunnen wij je helpen op jouw weg naar BETER? Contacteer ons
dan via volgende kanalen. Wij nodigen je graag uit bij ons op
kantoor voor een koffie of een babbel.

Adres: Hoogveld 105

9200 Dendermonde

 

Telefoon: 052 30 16 60 of 0470 62 17 38

Kantooruren: Maandag – Vrijdag: 9u – 17u 

(of na telefonische afspraak)

 

E-mail: sollicitatie@vananaarbeter.com

 


