tips voor een vlot sollicitatieg�prek
Jouw skills, ervaring en talent, die heb je al op zak. Nu moet je enkel nog een brede
glimlach en een stevige handdruk bovenhalen en je bent vertrokken. Toch nog wat
stress? Dan geven wij je graag enkele tips om van jouw sollicitatiegesprek een nog
groter succes te maken!

1

Stippel vooraf de reisweg naar het
sollicitatiegesprek uit zodat je niet te
laat kan komen.

2

Zorg ervoor dat je het telefoonnummer
van jouw Synergiekantoor steeds bij
de hand hebt in geval van onvoorziene
omstandigheden.

3

Neem een kopie van jouw cv mee en
voorzie pen en papier.

4

Weet met wie je een gesprek hebt
zodat je naar deze persoon kan vragen
wanneer je het bedrijf binnenstapt.

5

Informeer je op voorhand over het
bedrijf via jouw Synergieconsultant,
de website en/of sociale media van het
bedrijf.

tips voor een vlot sollicitatieg�prek

6

Draag gepaste kleding in functie van het
bedrijf en de job waarvoor je solliciteert
(vrijetijdskleding wordt meestal niet
geapprecieerd).

7

Zet je GSM uit voor het gesprek zodat
je niet gestoord wordt door bel- of
trilsignalen.

8

Antwoord steeds bondig, maar concreet
en duidelijk. Durf zelf ook vragen
stellen en let op met smalltalk.

8

Wees positief over jezelf en over je
vorige werkgever. Verkoop jezelf, maar
blijf bescheiden.

10

Straal energie uit en toon oprechte
interesse! Vermijd bijvoorbeeld een
slappe hand en zorg ervoor dat je
oogcontact maakt.

Tip voor starters: Veel pas afgestudeerde sollicitanten vinden het moeilijk
om een ‘zinvol’ gespreksthema’ aan te brengen. Waarom niet ingaan op je
thesis en/of stage?
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Vertel eens iets over jezelf?
Wat zijn je sterke punten?
Wat zijn je aandachtspunten?
Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?
Wat weet je van de functie?
Wat vind je interessant aan deze functie?
Waarom vind je dat jij de juiste kandidaat bent?
Ken je ons bedrijf?
Wat weet je over ons bedrijf?
Waarom wil je bij onze organisatie werken?
Wat wil je bereiken in je leven?
Waar zie je jezelf binnen 5 jaar?
Heb je nog zelf vragen?

Als er een goede talenkennis wordt gevraagd, verwacht je dan ook aan vragen in verschillende talen
en bereid je hierop voor.

tot slot
Bedank de recruiter voor het gesprek en voor het feit dat hij of zij tijd voor jou gemaakt
hebben. Vraag gerust naar het verdere verloop van de procedure, wanneer je op de hoogte
gebracht wordt van deelname aan de tweede ronde,... Indien je na 14 dagen nog geen
bericht hebt gekregen, kan je zelf telefonisch contact opnemen. Heb je de job niet gekregen,
verlies dan zeker niet de moed! Werkgevers kijken niet alleen naar werkervaring, maar
houden ook rekening met het feit of je al dan niet in hun bedrijf zou passen. En natuurlijk
wil je terechtkomen op een werkplek waar je je goed voelt. Blijf positief, want je hebt maar
1 job nodig!
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