Sollicitatieronde 2

De tweede sollicitatieronde bestaat uit een persoonlijk
gesprek en een case-interview.

DOELEN EN INVULLING
•
•

In het persoonlijk gesprek willen we jou leren kennen als onze toekomstige collega,
dus jouw persoonlijkheid is van belang!
We zullen praten over jouw CV, persoonlijke ervaringen, motivatie,
toekomstplannen en ambities.

•

•
•
•
•

In het case-interview werk jij aan een korte case om te zien hoe jij complexe taken
structureert. Hierbij brengen wij jouw analytisch vermogen in kaart.
Wij verwachten van onze consultants dat zij aan taken buiten hun directe
expertisegebied kunnen werken.
Wij testen ook jouw begrip van economische verbanden.

Bij ieder gesprek zijn meerdere
consultants aanwezig, waarbij
één consultant het interview
leidt.
Om de objectiviteit te
maximaliseren houden de
interviewers vooraf-bepaalde
criteria aan.

INVULLING RONDE 2
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De beoordeling van het persoonlijk gesprek vindt plaats
aan de hand van een aantal criteria.

MINDSET

PRESTATIES

MOTIVATIE

SAMENWERKEN

LEIDERSCHAP

ZELFREFLECTIE

ERVARING

PLANNING

ONDERNEMERSCHAP

WERKDRUK

TIPS & TRICKS
•
Zorg ervoor dat je concrete
voorbeelden hebt voor de
verschillende
beoordelingsaspecten. Gebruik
bijvoorbeeld de STAR-methode.
•
Wees voorbereid om te spreken
over de keuzes en afwegingen
die je hebt gemaakt.
•
Denk na over je sterke punten
en je ontwikkelingspunten.

PERSOONLIJK GESPREK
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Tijdens het case-interview werk je een case study uit,
bestaande uit meerdere onderdelen.

•
•
•

In het case-interview heb jij als sollicitant een leidende rol. Door het probleem te structureren en vragen te stellen aan de interviewer
kom je tot een antwoord. Het is een rollenspel waarin jij de consultant bent en de interviewer de klant is.
Het interview geeft jou de kans om te laten zien hoe jij problemen structureert en deze analytisch bekijkt. Het interview is géén
kennistest over een bepaalde sector en gaat niet om het perfecte antwoord.
In het case-interview bevat verder de volgende onderdelen: een pitch, een rekengedeelte, een creatief vraagstuk en een
schattingsvraagstuk.

TIPS & TRICKS
• Luister goed naar de informatie die je wordt gegeven.
• Stel vragen om de case beter te begrijpen.
• Deel het probleem op in een structuur van kleinere, behapbare delen.
• Maak een plan van aanpak en presenteer deze kort aan jouw interviewer.
• Neem de interviewer mee in je denkstappen door hardop na te denken.

CASE-INTERVIEW
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Door een goede voorbereiding ga je met een zekerder
gevoel het case-interview in.
BUSINESS CASE
•

•
•

Online zijn veel voorbeeldcases te
vinden, bijvoorbeeld op de websites
van grote consultants als BCG,
Bain en A.T. Kearney.
Train jezelf in het structureren van
cases.
Probeer een keer een case te
oefenen met iemand anders. Zo
heb je een realistische oefensetting.

HOOFDREKENEN
•
•

Door het maken van sommen kun
je je hoofdrekenskills stimuleren.
Denk aan rekenen met procenten,
breuken en valuta.

SCHATTINGSVRAAGSTUK
•
•
•

Oefen met het oplossen van
schattingsvraagstukken.
Verklaar je aannames,
inschattingen en rekenstappen.
Online zijn veel voorbeelden van
’guesstimates’ te vinden.

VOORBEREIDING
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Wij kijken ernaar 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 jij solliciteert!
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solliciteer.amsterdam@yag.nl
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