
 

 

 

 

INTERVIEW 

GEFELICITEERD! Je gaat via OMS op sollicitatiegesprek. Graag willen we je een aantal tips meegeven ter voorbereiding 

op je gesprek. De één zal iets vanzelfsprekender zijn dan de ander. Een sollicitatiegesprek geeft beide partijen, het 

bedrijf en jou, de gelegenheid zich te oriënteren en elkaar beter te leren kennen. Vanuit het oogpunt van de 

organisatie waar jij op gesprek gaat is het erg belangrijk dat ze binnen een korte tijd een helder beeld van jou krijgen 

en hoe jij deze functie zal kunnen uitvoeren. Een duidelijke en goed voorbereide presentatie van jouw kant vergroot 

natuurlijk de kans op de baan. Bereid je dus voor! Wij staan altijd voor je klaar om je hierin te ondersteunen. 

DE VOORBEREIDING 

• Lees jezelf in over de organisatie, bekijk de website; 

• Wat weet jezelf over de branche? Probeer je zoveel mogelijk in te lezen. 

• Zorg dat je de inhoud van je eigen CV en de vacature waarop jij solliciteert goed kent. 

• Bereid je voor op mogelijke vragen; Waarom ben je weggegaan bij je vorige werkgever? 

• Plan vooraf de route naar het bedrijf. 

• Zorg ervoor dat je op tijd komt! Bij sommige bedrijven is het verplicht om de veiligheidsinstructies door te 

nemen voor je naar binnen mag.  

• Het is handig dat je telefoon is opgeladen zodat je kunt bellen indien nodig. 

• Neem onze contactgegevens en die van de opdrachtgever mee. 

• Wanneer je denkt dat je te laat komt, neem dan contact op met OMS of jouw gesprekspartner. 

• De eerste indruk is belangrijk! Niet alleen je kleding maar ook je houding, handdruk en stiptheid worden 

nauwkeurig gescreend door je gesprekspartner.  

• Zorg dat je representatief overkomt; een nette spijkerbroek met overhemd is voldoende.

  

HET GESPREK 

• Geef een goede handdruk. 

• Maak oogcontact met je gesprekspartner. (in het geval van meerdere gesprekspartners verdeel je aandacht) 

• Luister actief; neem een open houding aan tijdens het gesprek.  

• Mocht je last hebben van zenuwen, vraag dan om een glaasje water i.p.v. koffie. 

• Toon belangstelling in het bedrijf en je gesprekspartner door vragen te stellen. 

• Probeer goed uit te leggen waarom jij diegene bent die het bedrijf zoekt; Wat zijn jouw sterke punten? 

• Wees duidelijk over je motivatie; waarom spreekt dit bedrijf en deze functie je aan? 

• Stel inhoudelijke vragen over de functie. 

• Probeer bij het beantwoorden van vragen voorbeelden uit de praktijk te benoemen. 

• Wees positief! Val je vorige werkgever nooit af tijdens het gesprek. De terminal wereld is maar klein, het is 

ons kent ons! 

 


