
Het sollicitatiegesprek rozmowa kwalifikacyjna  
Wat zijn jouw sterke punten? 

- Ik ben zelfstandig.  

- Ik kan goed in groepsverband werken.  

- Ik kan goed samenwerken.  

- Ik ben leergierig.  

- Ik ben verantwoordelijk.  

- Ik kom afspraken na. (afspraak nakomen) 

- Ik ben creatief.  

- Ik ben/werk precies en netjes.  

- Ik ben/werk nauwkeurig.  

- Ik kan goed plannen.  

- Ik werk doelgericht.  

- Ik neem initiatief.  

- Ik toon initiatief.  

- Ik ben gemotiveerd.  

- Ik ben ondernemend.  

- Ik ben geduldig. Ik kan lang wachten en ik word niet snel boos.  

- Ik ben betrouwbaar. Anderen kunnen mij vertrouwen.  

Wat zijn jouw zwakke punten ? 

- Ik ben (niet) assertief.  

- Ik ben impulsief.  

- Ik ben ongeduldig.  

- Ik ben perfectionistisch.  

Waarom wil je deze baan? 

- Jullie bieden vaste werktijden.  

- Het is dichtbij.  

- Ik kan me hier ontwikkelen.  

Wat betekent voor jou het ideale bedrijf?  

- Geen ruzie met collega’s. 

- Elkaar vertrouwen.  

Waarom moeten wij jou aannemen? 

- Ik ben enthousiast.  

- Anderen worden ook enthousiast van mij.  

- Ik zorg ervoor dat anderen ook enthousiast worden.  

- Ik werk goed, precies, nauwkeurig etc.….  

Wat zijn je hobby's? 

- Mijn hobby is taarten bakken/fitnessen ….  
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Ben je klaar/bereid  om te verhuizen? 

- Ja, het is geen probleem, ik ben bereid om te verhuizen.  

- Nee, ik heb net een huis gekocht.  

- Ik wil mijn woonadres niet veranderen.  

Heb je er moeite mee om onder een baas te werken?  

- Nee, ik heb tot nu toe alleen maar onder een baas gewerkt.  

- Nee, ik heb er geen moeite mee.  

- Ik vind het fijn als iemand zegt wat ik moet doen. Ik ben niet zo  ondernemend. 

Heb je moeite met onregelmatig werk? 

- Nee, ik kan in verschillende ploegen werken: ochtenddienst, middagdienst, 

avonddienst of nachtdienst. Het maakt mij allemaal niet zo veel uit. Ik pas me wel 

aan.  

- Ja, ik heb drie kinderen en daarom is het niet zo handig.  

Noem drie goede eigenschappen die jij niet hebt. 

- Geduldig, creatief ….. 

Wat voor salaris heb je in gedachte? 

- Als het maar meer is dan bij de vorige werkgever.  

- Als het maar genoeg is voor de vaste lasten.  

- Het is moeilijk te zeggen.  


