Hoe zorg je ervoor dat jouw CV opvalt?
Onze recruiters geven tips!

Stel je eens voor, jij ziet de vacature van jouw droombaan:
Facilitair Coördinator of receptioniste bij het leukste bedrijf van de Nederland,
waarvan jij zeker weet dat deze functie perfect bij jou past.
Hoe zorg je er dan voor dat juist JOUW cv tussen al deze cv’s opvalt?
Wij vragen het onze recruiters Jorrit Gravenkamp en Nadia de Jong

Tip 1: Structuur
Recenter is interessanter, dat wil zeggen dat jouw laatste werkervaring
bovenaan staat en hierop volgend komen jouw andere (bij)banen.
Zet daarnaast concrete informatie m.b.t. jouw werkzaamheden bij de
desbetreffende baan, hierdoor worden jouw competenties nóg beter
zichtbaar.
Ook willen we als werkgever eerst lezen wat jouw meest recente werkervaring
is en hierop aanvullend kun je jouw behaalde diploma’s/certificaten
opsommen. Let er hierbij op dat jij je laatst behaalde diploma/certificaat
boven aan zet.

Tip 2: Foto
Wel of geen foto op jouw cv? Dit is een veel gestelde vraag. Wij als recruiters
adviseren om dit juist wél te doen. Dit maakt jouw cv een stuk persoonlijker
en daarmee ook opvallender.
DO: Een zakelijke, maar toch spontane foto uit te kiezen waarin jouw
persoonlijkheid goed naar boven komt. Pas de foto aan op de functie waarop
jij solliciteert.
DON'T: Een foto met een biertje op het strand ziet er misschien heel gezellig
uit, maar kan door de opdrachtgever worden beschouwd als ‘’Party animal’’ of
"Niet serieus”.

Tip 3: Referenties
Misschien heb je weinig werkervaring en dus nog niet zoveel referenties, maar
als je hier iets langer over nadenkt weet je vast wel iemand te bedenken
waarmee jij hebt samengewerkt. Een goede referentie kan dan net het
verschil maken waarom een opdrachtgever voor jou kiest i.p.v. een andere
kandidaat.
Let wel op dat jij je referent eerst om goedkeuring vraagt. Werkgevers zullen
een referent nooit zonder jouw toestemming benaderen.

Tip 4: De lay-out
Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar het kiezen van een goede
lay-out is
nog best ingewikkeld. Je wil natuurlijk dat jouw cv opvalt, maar het moet ook
niet storend worden.
Wij adviseren daarom om max. 2 verschillende lettertypen te gebruiken.
Daarnaast is het goed om kleuren te gebruiken, maar gebruik niet meer dan 3
kleuren op jouw cv.

Tip 5: Persoonlijk
Sommige kandidaten sturen ons een cv zonder motivatie. Onze voorkeur gaat
altijd uit naar kandidaten die de moeite hebben genomen om een
persoonlijke toelichting te schrijven.
DO: Stuur dus altijd een motivatiebrief mee, aangepast op de functie waarop
je solliciteert.

Tip 6: Puntjes op de i
Jouw sollicitatieproces begint bij een goed cv, maar vandaag de dag is het
heel
makkelijk om een kijkje te nemen op jouw social media. Het zou dus heel
zonde
zijn als jouw cv, waar jij zoveel tijd en energie in hebt gestoken, zijn
overtuigingskracht verliest omdat jij een gekke foto op jouw Facebook- of
Instagrampagina hebt staan.
DO: Werp daarom óók eens een kritische blik over jouw social media
accounts.

Wij hopen dat jij deze tips goed kunt gebruiken
en we zien jullie perfecte cv graag tegemoet.
Heb jij nog vragen of wil jij graag meer weten?
Neem dan vooral contact op met:

Nadia De Jong
Jorrit Gravekamp

nadia.de.jong@facility.nl
jorrit.gravekamp@facility.nl

0611220631
0621200665

