Hoe solliciteren in
‘het nieuwe normaal’?
I T ’ S YO U W E C A R E A B O U T

Het afgelopen jaar beleefden we gezamenlijk een digitale shift om ‘U’ tegen te zeggen. Hield jij belangrijke
virtuele presentaties vanuit je living? Of volgde je misschien les met al je medestudenten in hun eigen kadertje
op je laptopscherm? In elk geval moest je noodgedwongen heel wat offline gewoontes omtoveren naar een
online variant.
Ook sollicitaties zitten anders in elkaar dan een jaar geleden. Het proces verloopt nu voor een groot stuk
digitaal en je kan meer dan ooit de hulp gebruiken van een uitzend- of selectiekantoor. Ben jij op zoek naar
een nieuwe of eerste job? Dan helpen onderstaande tips ongetwijfeld!
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TIP

VIND SNEL EEN JOBMATCH DANKZIJ
EEN UITZEND- OF SELECTIEKANTOOR

Vind je maar moeilijk vacatures die je aanspreken of bedrijven waarmee het klikt? Maak het jezelf
dan gemakkelijk door een beroep te doen op een uitzend- of selectiekantoor zoals Itzu Jobs en Itzu Select.
In onze kantoren staan experten voor je klaar om je aan een job te helpen die perfect bij jouw talenten,
interesses en ambities past.
Bovendien bieden uitzend- en selectiekantoren nog andere voordelen:
 Dankzij hun grote database met bedrijven uit alle mogelijke sectoren vinden ze altijd een job die jou
goed ligt.
 Je consulent leert jou beter kennen en is gespecialiseerd in het maken van de juiste jobmatch op basis
van jouw voorkeuren en skills.
 Je kan er terecht met al je vragen over de vacatures waarin je geïnteresseerd bent.
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TIP

ONLINE SOLLICITATIEGESPREK:
ZO PAK JE HET AAN

Net zoals de meeste sociale contacten, gaan sollicitatiegesprekken nu vaak online door. En dan moet
je op een aantal andere dingen letten dan bij een ‘live’ gesprek met je mogelijke nieuwe werkgever. Met deze
tips vermijd je awkward stiltes en vreemde blikken.
 Een goede voorbereiding is het halve werk
Dit geldt voor elk sollicitatiegesprek, of het nu
online of offline doorgaat. Denk eerst en vooral eens
na over wat je over jezelf wilt vertellen. Vermeld
gerust dat je sinds ‘lockdown 1’ erg bedreven bent
in Rubiks kubussen oplossen, maar vergeet zeker de
klassieke sollicitatievragen niet voor te bereiden.
Daarnaast is het heel belangrijk dat je het bedrijf

waarbij je solliciteert al een beetje kent. Lees ter
voorbereiding op het gesprek dus aandachtig hun
website en noteer eventueel enkele vragen die je te
binnen schieten. Bereid ook voor hoe je zal vertellen
waarom je net voor dit bedrijf en in deze functie aan
de slag wilt.

TIP
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PRAKTISCHE TIPS VOOR
EEN ONLINE SOLLICITATIE
Op het vlak van praktische tips zijn er voor een online sollicitatie enkele nieuwigheden.

Technologie

Achtergrond

In het beste geval doe je even een testgesprek
met een vriend of familielid. Zo merk je meteen
of je internetconnectie goed werkt en of je vlot
je camera en microfoon kan inschakelen. Gebruik
als het kan een laptop of desktopcomputer.
Dat zorgt voor een stabieler beeld en komt
professioneler over dan een smartphone.

Zoek een plek in huis met een rustige achtergrond,
zodat je gesprekspartner niet afgeleid wordt. Laat
ook je huisgenoten op voorhand weten dat je
in gesprek bent. Zo voorkom je dat iemand per
ongeluk in badjas door het beeld loopt. Zorg ook
voor voldoende licht, om duidelijk in beeld te
verschijnen.

Kleding
Voor een online sollicitatiegesprek trek je best
dezelfde kleren aan die je zou dragen bij een
‘face-to-face’ gesprek. De kans is groot dat
iedereen slechts je bovenstuk ziet, maar laat die
sweatpants toch maar achterwege. Al is het maar
om bij jezelf een formeler gevoel op te wekken.

Laten we eerlijk zijn: de skills en charmes om
jouw droomjob te scoren heb je al. Nu enkel
de juiste match nog! En daarvoor zijn wij er.
Contacteer dus snel ons uitzendkantoor Itzu
Jobs (itzujobs.eu) of selectiekantoor Itzu
Select (itzuselect.eu).

contacteer ons
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