
T IPS voor een Top Sollicitatiegesprek

Denk alvast na vóór je op gesprek gaat:

WIE BEN JIJ?
Hoe ben je als persoon en wat is je kennis

en ervaring? Zorg dat je kort, helder en

enthousiast iets over jezelf kunt vertellen. 

WAAROM WIL JE BIJ DIT
BEDRIJF WERKEN?
Zorg dat je weet waar je op gesprek gaat en 

dat je van te voren voor jezelf een idee hebt 

of het werk ook echt bij je past. Wat spreekt 

je aan? 

WAT ZIJN JE LEER- OF
ONTWIKKELPUNTEN? 
Niemand is perfect, dus denk alvast na over 

wat jij wilt verbeteren aan jezelf. Onzeker zijn 

hoeft niet: open staan voor ontwikkeling is 

juist heel positief. 

OEFEN THUIS
Check onze lijst veelgestelde vragen en 

oefen ze alvast thuis. Dat maakt het gesprek 

straks een stuk makkelijker! 

KOM OP TIJD
Onderzoek waar je moet zijn en hoe je daar 

komt. Een goede eerste indruk is belangrijk. 

Kom dus op tijd.  Hou in je reistijd rekening 

met eventueel druk verkeer, een open-

staande brug of vertraagde bus… 

HET GESPREK
Geef een stevige handdruk en zorg dat je 

tijdens het gesprek een open houding hebt. 

Kijk mensen aan als je met ze praat. Lachen 

mag, maar overdrijf het natuurlijk niet... 

Probeer vooral jezelf te zijn! 

Stel vragen over het bedrijf en de functie, 

maar begin niet meteen over het salaris. 

Voorkom negatieve uitspraken over je huidi-

ge of vorige werkgever. Je mag best aange-

ven dat je niet tevreden bent over een aantal 

zaken, maar ga er niet lang op door. 

Geef vooral aan wat jouw ideeën zijn, wat je 

hoopt te vinden in je nieuwe baan - en wat jij 

voor het bedrijf kan betekenen. Zet hem op!

Een sollicitatiegesprek moeilijk?
Niet met een goede voorbereiding! 
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Corriente  WERKT OOK VOOR JOU



VRAGEN OVER JE OPLEIDING 
• Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? 

• Als je nu begon met studeren zou je dan dezelfde studie kiezen? Waarom (niet)? 

• Als je lang over je studie hebt gedaan, of deze niet hebt afgerond: hoe verklaar je dat? 

VRAGEN OVER JE HUIDIGE EN VORIGE WERKPLEKKEN 
• Wat waren de belangrijkste werkzaamheden op je huidige of vorige werkplek? 

• Wat waren jouw verantwoordelijkheden in je vorige functie? 

• Aan welke projecten heb je gewerkt en op welk project ben je het meest trots? 

• Welke resultaten heb je behaald? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? 

• Waarom wil je je huidige werkgever verlaten? 

VRAGEN OVER DE FUNCTIE EN HET BEDRIJF 
• Waarom solliciteer je op deze functie? 

• Zie je jezelf in een leidinggevende functie? 

• Als je opleiding niet aansluit op de baan: waarom denk je dan toch geschikt te zijn? 

• Welke kwaliteiten heb je volgens jou nodig om deze functie te vervullen? 

• Kun je voorbeelden geven waaruit blijkt dat jij die kwaliteiten hebt? 

• Hoeveel tijd denk je nodig te hebben om je in te werken in deze functie? 

• Waarom denk je de juiste persoon te zijn voor deze positie? 

• Waarom wil je specifiek bij ons komen werken? 

OVERIGE SOLLICITATIEVRAGEN
• Wat is je opzegtermijn bij je huidige werkgever? 

• Hoe verklaar je de gaten in je cv (als die er zijn)? 

• Welke vraag hadden wij nog meer moeten stellen?

• Wat wil je verdienen?

• Wat vond je zelf van het gesprek? 

• Welke vragen heb jij zelf?

Veel gestelde vragen door werkgevers - om thuis te oefenen:

VRAGEN OVER JOU
• Hoe omschrijven je huidige collega’s jou?

• Hoe ga je om met werkdruk? 

• Hoe zelfstandig ben jij? 

• Hoe gaat samenwerken jou af? 

• Noem een situatie waarbij je het niet eens was met je werkgever. Wat heb je toen gedaan? 

• Wat doe je als twee collega’s om je hulp vragen en je kunt er maar één van hen helpen? 

• Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied? 

• Hoe ziet je droombaan eruit? 
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