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Wees jezelf en wees authentiek. Je mag zijn wie je bent.
Doe kleren aan waarin je je goed voelt en zorg dat je netjes voor de dag komt.
Zorg dat je de naam en het nummer hebt van de persoon die je gaat ontmoeten.
Ken de locatie en het uur van je afspraak en wees uiteraard op tijd!
Neem mee: je cv, de vacature, je portfolio, je voorbereidingen en je goesting!
Let op je lichaamshouding en je non-verbalen communicatie.
Terwijl je luistert hou je altijd oogcontact, als je spreekt hoeft dit niet steeds.
Zet in de verf wie je bent, wat je zoekt en wat je te bieden hebt, vergeet ook je waarden niet.
Ken het bedrijf, check de website. Ken de missie en de visie. Wat vind jij daar belangrijk aan?
Begrijp je functieomschrijving / vacature.
Ken vooral je sterktes en talenten en excuseer je niet voor wat je niet kan.
Als ze vragen naar je ‘zwaktes’, zeg dan niet ‘perfectionisme’, dat is afgedraaid. J
Focus niet op je fouten of op bepaalde details of ‘overtollig’ verhaal.
Luister goed naar de vraag en antwoord ‘to-the-point’.
Zorg dat je zelf een aantal vragen hebt die je kan stellen.
Informeer zeker ook naar het verdere verloop van de procedure.
Vraag (direct) na het gesprek feedback, positief of negatief. Zo leer je eruit!
Evalueer en reflecteer na het gesprek schriftelijk het gesprek voor jezelf.
Als je niets meer hoort van het bedrijf, mag je altijd beleefd navraag doen.
Oefening baart kunst! Dus solliciteer gerust om te oefenen in het solliciteren.

Enkele nuttige tips
https://www.facebook.com/cosearch

Tot slot:
Denk op voorhand goed na over voorbeeldsituaties die je talenten of competenties (die je in je CV
vermeldde) kunnen staven. Rekruteerders hanteren vaak de STAR-methode als
interviewtechniek: situatie (wat speelde er?) - taken (wat waren je taken?) - activiteiten (wat heb je
concreet gedaan, gezegd?) - resultaat (wat was het resultaat, wat gebeurde er dan?) + reflectie (wat
heb je eruit geleerd?)
En als allerlaatste
Have Fun & Enjoy!

