Sollicitatieronde 1

In sollicitatieronde 1 stuur je één anoniem en één
regulier sollicitatiedocument in.
•
•
•
•

Tijdens sollicitatieronde 1 zal alleen de anonieme versie beoordeeld worden.
Doordat de sollicitatie anoniem is kunnen we puur kijken naar de geschiktheid van jou als kandidaat.
Voor het anonimiseren van het document kun je bijvoorbeeld Adobe Acrobat of een online PDF-editor gebruiken.
Tijdens sollicitatieronde 2 zullen wij de niet-anonieme versie van jouw sollicitatiedocument pas bekijken.
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Beide sollicitatiedocumenten bestaan uit één PDF met
daarin jouw CV, motivatiebrief en cijferlijsten.

CV

Motivatiebrief

Cijferlijst middelbare school

Cijferlijst(en) universiteit

VOORBEELD
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Vermeld op je CV onder andere jouw relevante ervaring
met tijdsindicatie.
AANDACHTSPUNTEN
•

•

•

•

Vermeld bij extracurriculaire
ervaring altijd hoeveel tijd je
ermee bezig was (in uur/week).
Het CV wordt onder andere
beoordeeld op ervaring zoals
(vrijwilligers)werk-, stage-,
commissie-, mantelzorg- en/of
bestuurservaring.
Aarzel niet om op je CV
uitzonderlijke
omstandigheden te vermelden
die van invloed zijn (geweest)
op jouw levensloop.
Middels jouw CV moeten wij
een goed beeld van jou als
persoon kunnen vormen.

ANONIEME VERSIE
•
•

•

Op de anonieme versie mag
geen foto staan.
De anonieme versie geen
voornaam, achternaam,
geboortedatum, adresgegevens
of contactgegevens.
Vermijd omschrijvingen die
jouw geslacht verraden zoals
‘barvrouw’ of ‘barman’.
Gebruik dan ‘barmedewerker’.

CV
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De motivatiebrief biedt je de mogelijkheid je
enthousiasme, ervaring en ideeën toe te lichten.
AANDACHTSPUNTEN
•

•

De motivatiebrief wordt onder
andere beoordeeld op
motivatie, enthousiasme,
ervaring en affiniteit met
consultancy en ondernemen.
Let daarnaast op taalgebruik
en zorgvuldigheid.

ANONIEME VERSIE
•

•

De anonieme versie bevat niet
jouw voornaam, achternaam,
adresgegevens of contactgegevens.
Vermijd omschrijvingen die
jouw geslacht verraden zoals
‘barvrouw’ of ‘barman’.
Gebruik dan ‘barmedewerker’.

MOTIVATIEBRIEF
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Zonder jouw cijferlijsten van middelbare school en
universiteit is de sollicitatie niet compleet.
AANDACHTSPUNTEN
•
•

Alle cijferlijsten dienen te zijn
voorzien van je gemiddelde.
Je sollicitatiedocumenten
bevatten zowel cijferlijsten van
middelbare school als bachelor
(én master indien van
toepassing).

ANONIEME VERSIE
•

Let erop dat soms je naam nog
in de kleine letters onderaan de
pagina staat; maak deze
onleesbaar.

CIJFERLIJSTEN
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We kijken er naar uit om jouw sollicitatie in ontvangst te
mogen nemen!

VRAGEN?
Zit je nog met vragen over jouw sollicitatie of zou je met één van onze consultants willen
spreken? Stuur dan een bericht naar de vestiging waar je wil solliciteren!

ROTTERDAM-DELFT
solliciteer.rd@yag.nl

AMSTERDAM
solliciteer.amsterdam@yag.nl

EINDHOVEN-TILBURG
solliciteer.et@yag.nl

GRONINGEN
solliciteer.groningen@yag.nl

VRAGEN?
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