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CV

Wat is een CV?
Een CV is uw visitekaartje, het is een document waarin je je
voorstelt aan werkgevers. Als een werkgever je CV goed vindt, zal
hij je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Het is belangrijk dat je een goede indruk maakt met je CV!

Tips voor een goede CV:
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Hou het kort! Eén of maximum twee pagina’s is voldoende.
Zorg dat je cv up-to-date blijft.
Gebruik duidelijke titels.
Orden je werkervaringen en opleidingen. Schrijf bovenaan de
nieuwste, onderaan de oudste.
Bewaar je CV netjes in een map en neem altijd een CV mee als je
gaat solliciteren.
Gebruik een neutraal emailadres, bijvoorbeeld:
voornaamnaam@gmail.com
Heb je een rijbewijs en eigen vervoer? Schrijf dit zeker op je CV.
Hobby’s vermelden mag maar moet niet.
Heb je veel interimopdrachten gedaan, zet deze jobs dan samen.
Vermeld ook je ervaring in het buitenland.
Zet indien mogelijk referenties op je CV. Een referentie is bijvoorbeeld
een oude ploegbaas die over jou iets positief kan vertellen.

•

Vermeld zeker al je behaalde attesten zoals VCA, hoogwerker,
graafmachine.
Kom je in aanmerking voor een IBO of Activa? Zet het op je CV.

•

Blijf eerlijk. Zet geen leugens in je CV.

•
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