CV (curriculum vitae) (levensloop). Maximaal twee A4 tjes
Personalia
Noem bij de persoonlijke gegevens alleen informatie zoals je naam, adres, telefoon (vast en mobiel),
e-mailadres, geboortedatum (en -plaats), M/V, eventueel een (zakelijke) foto.
Profiel
In een profiel staan je ambities en vaardigheden zodat men snel een indruk van je heeft. Het zijn twee
of drie zinnen waarin je omschrijft wie je bent en wat je ambities zijn. Dit is niet je motivatie, die
hoort thuis in je brief.
Opleiding
Begin met je laatste opleiding en werk terug naar eerdere opleidingen. De lezer scant je cv heel snel
en ziet op deze manier eerst je belangrijkste opleidingen. Noem alle opleidingen vanaf je middelbare
school. Noem de vakken, als ze aansluiten bij de vacature, of als ze afwijken van standaard
vakkenpakketten. Vermeld ook relevante cursussen en trainingen.
Werkervaring
Ook bij je werkervaring start je met je meest recente ervaring. Noem alle banen op die relevant zijn
voor de functie zoals uitzendwerk, vrijwilligerswerk, vakantiewerk, bijbanen en stages.
Per functie noem je de inhoudelijke relevantie.
CV is afhankelijk van de functie waarop je solliciteert. Je hoeft niet alles te noemen, maar voorkom
gaten in je CV.
Overig
Vaardigheden: computer / rijbewijs / talen
CKR registratie BIG registratie
Activiteiten: sport, bestuursfunctie, hockey training geven, vrijwilligerswerk, (niet winkelen)
Eventueel Referenties op aanvraag
Sollicitatiebrief. Een bladzijde.
Wat kan jij voor de werkgever betekenen. Een standaardbrief is nooit genoeg. Overtuig de lezer dat jij
de perfecte kandidaat bent voor deze baan.
Aanhef: altijd aan een persoon; bel eventueel wie de contactpersoon is.
betreft: open sollicitatie / mag ook in de openingszin.
Waarom jij: noem twee of drie van je belangrijkste pluspunten die aansluiten bij de eisen van de
functie.
Waarom deze werkgever: Waarom wil je bij dit bedrijf werken, NIET “Ik denk dat ik bij uw bedrijf veel
ervaring kan opdoen”, “Dit heb ik altijd al verder willen ontwikkelen”. Dit is nietszeggend en een
werkgever neemt je aan voor wat jij voor het bedrijf kan betekenen.
WEL: “In uw praktijk doet u veel aan beweegprogramma’s, tijdens mijn stage heb ik met veel succes
twee beweegprogramma’s ontwikkeld voor oncologische revalidatie.”
Afsluiting
Eindig met sterke, proactieve bewoordingen. Je doel is te worden uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek, dus: ‘Ik kijk ernaar uit mijn sollicitatie nader toelichten in een persoonlijk
gesprek.’ Met vriendelijke groet,
Verstuur je je sollicitatie per mail, houdt de mail dan kort en voeg de brief en CV apart toe als bijlage.
LET OP : Heb je driedubbel gecontroleerd of de brief geen spelfouten en/of grammaticale fouten
bevat? (Laat je brief voor de zekerheid lezen aan een goede bekende.

