
TAAL WERKT BETER

WERKBLAD - HOOFDSTUK 15   
VOORBEREIDEN OP EEN SOLLICITATIEGESPREK 

Het Curriculum Vitae 

- Werk samen met een andere cursist. Bekijk het voorbeeld-CV. Bespreek het met elkaar. 

 Ken je alle woorden? Is alles duidelijk?

Werkblad - hoofdstuk 15 Voorbereiden op een sollicitatiegesprek 

 Voorbeeld-CV:
 
 Personalia
 Naam:    Kees Jansen
 Adres:    Dorpsweg 18, 3558 KL Sliedrecht
 Telefoon:   06 12345678
 E-mail:    kjansen@kpnmail.nl
 Geboortedatum: 12 november 1988
 Geboorteplaats:  Wageningen
 Burgerlijke staat: Gehuwd

 Opleidingen
 2010 - 2013  Tuinbouw assistent ROC Vrijheid (diploma behaald)
 2007 - 2010  VMBO Bramscollege Wageningen (diploma behaald)

 Werkervaring
 2013 - huidig  Tuinbouwassistent bij Bos&Tuin; 20 uur per week
 2011 - 2012  Stage  tuinbouwassistent bij tuinbedrijf Altijd Groen; 16 uur per week
 2010 - 2011  Snuffelstage bij tuinbouwbedrijf Groene Wereld; 6 weken, 8 uur per week

 Overige activiteiten
 zomer 2012  vrijwilliger vakantiekamp Buitenkunst voor tieners 
 winter 2012  avondcursus bloemschikken
 zomer 2011  vrijwilliger natuurvakantiekamp voor kinderen van 8-10 jaar

- Beantwoord de volgende vragen:

 Wat is jouw e-mailadres?     

 Ben je getrouwd/heb je een partner?  

 Welke opleiding heb je gedaan?   

 Heb je ook diploma’s?      

 Wanneer was dat?      

 Waar heb je vroeger gewerkt?   

 Waar werk je nu?       
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 Wat doe je in je vrije tijd?     

 Heb je een hobby?      

 Volg je wel eens een cursus?    

- Bespreek je antwoorden met een andere cursist.

- Vul hieronder je eigen CV in.

 Curriculum Vitae

 

 Personalia

 Naam:             

 Adres:       

 Telefoon:      

 E-mail:       

 Geboortedatum:   

 Geboorteplaats:    

 Burgerlijke staat:  

 

 Opleidingen

  -   

  -  

  -  

 Werkervaring

  -  

  -  

  -   

 Overige activiteiten

  -   

  -  

  -  
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- Werk samen met een andere cursist. Stel elkaar om de beurt de volgende vragen. 

- Noteer de antwoorden en bespreek ze met elkaar.

 Ben je vaak ziek? 

 Heb je kinderen? 

 Vind je het vervelend om overwerk te doen? 

 Wat doe je als er een probleem is op je werk? 

 Hou je van keihard werken? 

 Kun je goed met computers omgaan? 

 Wat kun je goed? 

 Wat vind je moeilijk? 

 Werk je graag samen? Of liever alleen? 

 Wat vind je erg leuk om te doen? 

 Wat vind je juist helemaal NIET leuk om te doen? 

 Welke kleding doe je aan bij een sollicitatiegesprek? 

 Welke kleding doe je NIET aan bij een sollicitatiegesprek? 

 

- Bedenk vijf vervelende vragen die je misschien kunt verwachten in een sollicitatiegesprek.

 Bijvoorbeeld: Ik zie in uw CV dat u een tijd geen werk heeft gehad. Hoe komt dat?

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

- Bespreek je vragen met een andere cursist.

- Bespreek ook de antwoorden die je kunt geven.
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