Op zoek naar werk
in 6 stappen
Voor jongeren die klaar zijn met hun
opleiding en een baan zoeken.

Inleiding
Als je klaar bent met studeren, staat je een nieuwe uitdaging te wachten:
het vinden van een baan. Maar hoe pak je dat aan? Met dit 6-stappenplan
kun je direct beginnen.
•
•
•
•
•
•

Stap 1 - Vacatures zoeken
Stap 2 - Netwerken
Stap 3 - Sollicitatiebrieven schrijven
Stap 4 - Een cv samenstellen
Stap 5 - Open sollicitaties sturen
Stap 6 - Sollicitatiegesprek voorbereiden

Per stap krijg je handige tips en een link naar een website of een filmpje
voor meer informatie. Aan de slag!

1. Vacatures zoeken
Bekijk websites van bedrijven waar je zou willen werken. Bedrijven zetten
vaak openstaande vacatures op hun eigen websites.
Je kunt ook social media betrekken bij je zoektocht. Bedrijven gebruiken
steeds vaker Facebook, Twitter en LinkedIn om nieuwe werknemers te vinden.
Weet je nog niet precies wat je wil? Bezoek online vacaturebanken. Daar kun
je vacatures bekijken en je cv achterlaten (zie stap 4). Abonneer je op hun

emailservice. Dan krijg je een mailtje als er een nieuwe vacature is die past
bij jouw profiel.

2. Netwerken
Vraag vrienden en familie of ze bedrijven kennen met openstaande
vacatures die interessant zijn voor jou. Veel werkzoekenden vinden zo een
baan.
Maak gebruik van social media. Laat mensen in je netwerk weten dat je op

zoek bent naar werk.
Maak een LinkedIn account aan. Steeds vaker zoeken bedrijven naar nieuwe
mensen op LinkedIn. Of ze vragen hun werknemers om te zoeken in hun
netwerk voordat een vacature openbaar wordt gemaakt.
Breid je netwerk actief uit. Bekijk deze video met netwerk tips.

3. Sollicitatiebrieven schrijven
Verdiep je eerst goed in het bedrijf en de functie waarop je wilt
solliciteren. Schrijf dan pas je sollicitatiebrief.
Vermeld in je brief op welke vacature je reageert en waar je die gezien
hebt. Vertel op welke manier je voldoet aan de functie-eisen en wat je

motivatie is. Wat lijkt je leuk aan de functie en wat lijkt je leuk aan het
bedrijf. Leg uit waarom jij geschikt bent voor de vacature.
Laat merken, dat je graag op gesprek wilt komen.
Lees meer tips voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief.

4. Een cv samenstellen
Een sollicitatiebrief verstuur je altijd samen met je cv (curriculum vitae).
Daarin vertel je over je opleidingen en over de werkervaring die je
misschien al hebt opgedaan. Vrijwilligerwerk is ook goed.
Noem ook je vaardigheden en kwaliteiten. Kortom, alles wat een

werkgever zou moeten weten om je uit te nodigen voor een gesprek.
Hou je cv up-to-date. Als je in de tussentijd een cursus hebt gevolgd,
vermeld die dan.
Bestudeer deze tips voor een goed cv.

5. ‘Open’ sollicitaties sturen
Is er geen vacature in het bedrijf waar je wel graag wilt werken? Schrijf een
open sollicitatiebrief. Je reageert dan dus niet op een advertentie.
Neem eerst contact op met het bedrijf. Vraag of open sollicitaties welkom
zijn. Zo ja, vraag aan wie jij je brief mag sturen. Schrijf zijn/haar achternaam

én voorletters op. En vraag op welke afdeling hij/zij werkt.
Met een open sollicitatie laat je zien dat je gemotiveerd bent en dat je lef
hebt. Dat zijn eigenschappen die werkgevers meestal positief waarderen.
Bekijk deze video met tips over ‘open’ solliciteren.

6. Sollicitatiegesprek voorbereiden
Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Neem de vacature goed
door en lees zoveel mogelijk informatie over het bedrijf. Zorg dat je weet,
met wie je het gesprek hebt. En welke functie die persoon heeft.
Bereid je goed voor met deze meest gestelde vragen tijdens een

sollicitatiegesprek.
Bedenk welke vragen je zelf wilt stellen. Door het stellen van vragen, laat
je zien dat je echt geïnteresseerd bent in het bedrijf en de vacature.

Afsluiting
Heb je nog geen idee wat voor werk bij je past? Test jezelf gratis op de
website van het UWV. Als je weet waar je goed in bent, kun je gerichter
zoeken naar vacatures.
We hopen dat ons 6-stappenplan jouw zoektocht naar een baan

makkelijker maakt. Succes!
Volg ons op Facebook als je op de hoogte wilt blijven van onze nieuwste
kennisdocumenten.

