
Heb je een studentenjob gevonden die je leuk lijkt? Dan kan je solliciteren.

Een sollicitatie is een soort test. De mensen van het bedrijf kijken of jij goed bent

voor de job. En jij kan voelen of je er graag zou werken.

1. Je cv

Wat is een cv?

Een cv is een lijst met jouw informatie, zoals:

Zie: Hoe maak ik een cv?

Hoe gebruik ik mijn cv?

2. Je sollicitatiebrief

Ga je naar een interimkantoor? Dan moet je vaak geen sollicitatiebrief sturen.

Contacteer je zelf een bedrijf? Dan schrijf je wel een sollicitatiebrief. Een ander

woord hiervoor is ‘motivatiebrief’.

Tips:

Chat met Jong ACV

Ma-do: 13u-17u, Vr: 9u-12u

Door Student@work 15-24 jaar

SOLLICITEREN VOOR EEN STUDENTENJOB, HOE DOE IK

DAT?

Je stuurt eerst je cv met een brief.•

Vinden de mensen van het bedrijf die goed? Dan mag je misschien op gesprek

komen.

•

je naam•

je geboortedatum•

je adres•

je telefoonnummer•

je e-mailadres•

al jouw scholen en de richtingen•

de jobs die je deed•

je hobby’s•

Stuur je cv mee met elke sollicitatiebrief.•

Geef je cv aan mensen die je kent. Zij kennen misschien iemand die een

jobstudent zoekt.

•

Neem je cv mee naar een sollicitatiegesprek.•

Gebruik je cv als je een formulier voor een job invult.•

Gebruik je cv bij een sollicitatie met de telefoon.•

Gebruik je cv als je oefent op een gesprek.•

PRAAT EROVER

Mail met Jong ACV

Antwoord binnen 2 werkdagen,
behalve bij  complexe vragen.

Bel met VDAB

Gratis op 0800 30 700. Ma-vrij:
8-19u

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://admin.watwat.be/studentenjob/hoe-vind-ik-een-studentenjob
https://admin.watwat.be/solliciteren/hoe-maak-ik-een-cv
http://www.chatmetisa.be/
http://www.vdab.be/werkinzicht/telefoneren.shtml
mailto:isa@acv-csc.be
tel:0800 30 700
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Zie:

3. Het sollicitatiegesprek

Vindt het bedrijf je brief en cv interessant? Dan mag je misschien op gesprek komen.

Tips:

Ben je op tijd? Dan kan je het gesprek zonder stress beginnen.

Kan ik hulp krijgen bij mijn cv of brief?

Ja.

Discriminatie: wat moet je doen?

Word je niet goed behandeld, bijvoorbeeld omdat je geen Belg bent? Of krijg je de

job niet, omdat je een vrouw bent?

Dat noemen we discriminatie. En dat is niet oké.

Discriminatie melden? Lees hier hoe je dat doet.

FOTO: Jente Boone

In je sollicitatiebrief zijn 2 dingen belangrijk:•

Zeg waarom de job jou interesseert.•

Zeg waarom jij een goede kandidaat bent voor de job.•

Hou je brief kort en simpel.•

Zeg het in je eigen woorden.•

Wissel af:•

Begin niet elke zin met ‘ik’.•

Gebruik ook eens een vraagteken of een uitroepteken.•

Wissel korte zinnen af met lange.•

Schrijf zonder fouten!•

Gebruik je spellingscontrole.•

Lees je brief na.•

En laat hem ook lezen door iemand anders.•

Hoe schrijf ik een motivatiebrief?•

Voorbeeld van een brief (website VDAB)•

Bereid je goed voor: zoek informatie op over het bedrijf. Je kan vragen krijgen

over het bedrijf.

•

Zorg dat je op tijd bent.•

Zoek het adres op. En kijk hoe je er naartoe moet gaan. Met de fiets?

Met de bus?

•

Vertrek op tijd. Misschien heeft de bus vertraging? Of is het heel druk.•

Oefen het gesprek. Bijvoorbeeld: thuis voor de spiegel.•

Zorg dat je proper en netjes bent.•

Doe kleren aan waarin je je goed voelt. En die passen bij het bedrijf.

Bijvoorbeeld: wil je bij de bakker werken? Dan is het gek dat je op gesprek

komt in een pak.

•

Online: vraag het aan een sollicitatie-coach van de VDAB.•

Of ga naar een jongeren-werking of een JAC in je buurt en vraag hulp.•

https://admin.watwat.be/racisme/hoe-en-waar-kan-ik-discriminatie-melden
https://admin.watwat.be/solliciteren/hoe-schrijf-ik-een-motivatiebrief
http://www.vdab.be/werkinzicht/briefvoorbeelden.shtml
https://www.vdab.be/sollicitatiecoaching
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

