
Het 
sollicitatie 
gesprek

bouw



 Voorbereiding

• Lees de vacature nog eens na. 

Zoek informatie over het bedrijf: 

bezoek een werf of kijk op de 

website.

• Hoe geraak je bij het bedrijf? 

Zoek de juiste route op het 

internet of test een dag op 

voorhand al je route met de bus, 

fiets of auto.

• Ga op tijd slapen. Trek propere 

kleren aan en neem een douche.

• Kom een kwartiertje op 

voorhand aan.

• Zet je GSM uit.

• Neem nuttige documenten mee 

in een mapje:

 - Identiteitskaart en arbeidskaart.

 - VCA attest en andere nuttige 

attesten.

 - CV.
 - Activa- of startbanen kaart.

Het sollicitatiegesprek 

 Tijdens het 
sollicitatiegesprek

• Geef bij het binnenkomen een hand en 

stel jezelf voor.

• Kijk de werkgever aan tijdens het 

gesprek.

• Zit rechtop en stil.

• Vertel op een positieve manier over je 

vorige job.

• Geef duidelijk antwoord op vragen over 

je werkervaring. Vertel over:

 - Het materiaal waar je mee werkte.

 - De werven waarop je werkte.

 - Wat je precies wel en niet moest doen.

• Wees eerlijk & positief over jezelf. 

• Zorg dat je een goede verklaring hebt 

voor periodes van werkloosheid.

• Stel zelf vragen

 - Wat zal mijn taak zijn?

 - Hoeveel collega’s zijn er in een ploeg?

 - Hoe wordt er naar de werf gereden?

• Geef een hand wanneer je vertrekt en 

bedank voor het gesprek.

 Na het 
sollicitatiegesprek

• Als je na een week nog geen 

nieuws hebt, bel dan zelf met het 

bedrijf.

 Voorbereiding

• Stap nooit zonder voorbereiding 

het bedrijf binnen.

• Vertrouw er niet zomaar op dat je 

de weg vindt.

• Ga de avond voor je sollicitatie-

gesprek niet zwaar uit en drink 

niet teveel alcohol.

• Kom niet te laat of veel te vroeg.

• Stap het bedrijf niet binnen met 

je pet op, kauwgom in de mond 

en je “oortjes” in.

• Doe geen vuile werkkledij aan.

 Tijdens het 
sollicitatiegesprek

• Loop niet zomaar rond in het 

bedijf en haal zelf geen drank.

• Leun niet languit achterover in je 

stoel.

• Spreek niet slecht over je vorige 

baas of collega’s.

• Zeg niet dat je alles kan.

• Praat geen dialect.

• Spreek niet met je hand voor de 

mond.

• Lieg nooit.

• Begin niet direct over het loon.

• Vraag geen te hoog loon.

 Na het 
sollicitatie-
gesprek

• Niets meer van je 

laten horen na het 

gesprek.

Voor je aan de slag kan, 
ga je op sollicitatiegesprek. Tijdens zo’n gesprek ga je de werk-
gever overtuigen dat jij de juiste persoon bent voor de job. . 

 Wat mag je wel doen? 

 Wat moet je zeker niet doen? 
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