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HOOFDSTUK 1

Vacatures
Dit leer je in dit hoofdstuk.

Je kunt een informatieve tekst lezen. Je herkent de hoofdzaken.1.

Je kunt uitleggen hoe een sollicitatieprocedure gaat.2.

Je kunt uitleggen welk werk bij je past.3.

Je kunt passende vacatures of personeelsadvertenties zoeken.4.

Je kunt passende vacatures lezen en begrijpen.5.

Je kunt hulp zoeken als je geen passende vacatures kunt vinden.6.

SOLLICITEREN

Solliciteren is proberen een baan te krijgen.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Een sollicitatieprocedure is alles wat er gebeurt als je solliciteert.
Van het reageren op vacatures tot het ondertekenen van je arbeidscontract.
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Zie je een passende vacature? Dan reageer je daarop.
Het bedrijf bekijkt jouw reactie.
Denken zij dat je bij het bedrijf past? Dan nodigen ze je uit voor een sollicitatiegesprek.
Het eerste gesprek is vaak een soort kennismakingsgesprek.
Het bedrijf onderzoekt of jij past bij de baan en bij het bedrijf.
Jij onderzoekt ook of jij past bij het bedrijf.
Als het niet past, krijg je een afwijzing. Of je zegt zelf dat je niet niet verder wilt.
Past het wel, dan krijg je een tweede gesprek.
Daarna krijg je een afwijzing, of je wordt aangenomen.

VACATURES
Een vacature is een baan die vrij is.
Als een bedrijf een nieuwemedewerker nodig heeft, dan schrijft het bedrijf een vacature
uit.
In de vacature vertelt het bedrijf over wat voor werk het gaat.

PASSENDE VACATURES ZOEKEN
Passend werk is werk dat past bij wat jij wilt, kunt en leuk vindt.
Er zijn veel manieren om naar vacatures te zoeken die bij jou passen.
Bijvoorbeeld:
• Vraag het aan mensen in jouw netwerk.
• Ga naar een uitzendbureau.
• Vraag hulp bij de gemeente en het UWV.
• Zoek op vacaturesites op internet.
• Zoek in de krant naar vacatures.
• Let op reclameposters en radiospotjes.
• Bezoek de open dag van een bedrijf.
• Doe een open sollicitatie:

Neem contact op met een bedrijf dat je interessant vindt.
Ken je iemand die in dat bedrijf werkt? Vraag hem of haar om je te helpen.
Of bel zelf naar het bedrijf. Vertel kort wie je bent en dat je werk zoekt.
En vraag om een afspraak.
Je kunt ook een sollicitatiebrief schrijven.
En daarna bellen om te vragen of ze de brief gelezen hebben.

JOUW NETWERK
Veel mensen vinden een baan via hun netwerk.
Je netwerk, dat zijn alle mensen uit je omgeving die jij kent.
Zoals familie, vrienden en mensen die je kent van school of stage.
Het kunnen ook mensen zijn van je club of uit je buurt.
Ze weten misschien waar vacatures zijn.
Of ze kijken voor jou uit naar bedrijven waar mogelijkheden zijn.
Misschien kennen zij mensen die jou kunnen helpen.
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Vertel iedereen die jij kent dat je een baan zoekt. En wat voor baan je zoekt.
Bel, ga langs, app of deel een bericht op social media.
Vraag hulp aan mensen die zelf ook een baan zoeken. Samen zoeken kan leuk zijn.

HET UITZENDBUREAU
Uitzendbureaus hebben veel
vacatures voor tijdelijke banen.
Dat zijn banen voor een bepaalde
periode.
Je kunt je bij een uitzendbureau
inschrijven.
Ze laten jou danweten als erwerk
voor jou is.

DE PARTICIPATIEWET
Kom je van school en vind je geen
werk? Heb je een
arbeidsbeperking?
Dan kan de gemeente helpen. Dat staat in de Participatiewet.
De gemeente bekijkt in overleg met het UWV en anderen hoe ze je kunnen helpen.
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VACATURES OP INTERNET
Op internet staan veel vacatures.
Je wilt alleen vacatures die bij jou passen.
Je moet dus zoeken op wat bij jou past.
Op een vacaturesite vul je een beroep in. Of een trefwoord dat bij het beroep past.
Vul ook je postcode in. En hoeveel kilometer je maximaal wilt reizen.
Als je kijkt op ‘uitgebreid zoeken’ kun je meer keuzes maken.
Bijvoorbeeld het niveau van de functie.

VAARDIGHEDEN EN KWALITEITEN
In vacatures worden vaak vaardigheden en kwaliteiten gevraagd.
Een vaardigheid is iets wat je goed kunt. Bijvoorbeeld: een kok kan goed koken.
Koken is een vaardigheid.
Een kwaliteit is een goede eigenschap. Het zegt iets over hoe jij bent.
Een eigenschap is iets wat bij jou hoort.
Ieder mens heeft goede en slechte eigenschappen.
Betrouwbaar en behulpzaam zijn bijvoorbeeld goede eigenschappen.
Ongeduldig en slordig zijn minder goede eigenschappen.
Vaardigheden en kwaliteiten heten ook wel competenties.

OPDRACHT 1
Heb jij een baan? ja / nee
Heb je gesolliciteerd voor die baan? ja / nee
Wat is een vacature?
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Er zijn veel manieren om naar werk te zoeken. Schrijf er 3 op.

1.

2.

3.

Is het waar of niet waar?
Uitzendbureaus hebben banen voor een onbepaalde periode. waar / niet waar
Bij een open sollicitatie solliciteer je zonder dat er een vacature is. waar / niet waar
De Participatiewet regelt dat je hulp krijgt bij het zoeken naar werk als je een arbeidsbeperking
hebt. waar / niet waar

OPDRACHT 2
Leg in je eigen woorden uit hoe een sollicitatieprocedure gaat.
Maak een filmpje of geluidsbestand van je uitleg, of vertel het aan je docent.
Gebruik de woorden:
• vacatures
• passende vacature
• uitnodiging
• sollicitatiegesprek
• kennismakingsgesprek
• afwijzing
• tweede gesprek
• contract.

Laat je docent zien of horen wat je gemaakt hebt. Overleg hoe het ging. Vraag tops en tips.
Tops zijn dingen die goed gaan. Tips zijn dingen die beter kunnen. Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb duidelijk uitgelegd hoe een sollicitatieprocedure gaat.

Ik heb alle woorden gebruikt.

Ik praat duidelijk en rustig.

Tops:

Tips:

Beoordeling docent:
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OPDRACHT 3

Lees de vacature precies.

In de vacature staat een ander woord voor vaardigheden en kwaliteiten.

Welk woord is dat?

Wat voor soort bedrijf is het?

Wat voor soort baan is het?

Wat moet je doen als je wilt solliciteren?
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OPDRACHT 4
Lees de vacature precies.

Hoe heet het bedrijf dat iemand zoekt?

Wat voor soort bedrijf is het?

Wat voor soort baan is het?

Wat moet je doen als je wilt solliciteren?
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OPDRACHT 5
Lees de vacature precies.

Houd je van afwisselend werk met bloemen, planten en
decoratieartikelen?
Vind je het leuk om klanten te helpen? Lijkt het je wat om
samen te werken in een klein maar enthousiast team?

Wij zoeken op korte termijn een
collega BLOEMBIND(ST)ER

Wij bieden je een leuke, uitdagende en creatieve baan.
Naast een prima salaris, bieden wij je een fleurige werkplek.
En een gezellig team om in samen te werken.

Reageer!

Spreekt deze vacature jou aan en kun je niet wachten om aan de slag te gaan?
Stuur dan zo snel mogelijk een leuke motivatiebrief met je cv naar:
Bianca Snel, info@bloemenboetiekbianca.nl

Wat zoeken ze?

Hoe heet het bedrijf?

In de vacature vragen ze naar bepaalde eigenschappen. Ze stellen daarover vragen.
Schrijf er 3 op.

1.

2.

3.

In de vacature staat wat het bedrijf te bieden heeft.
Er staan positieve dingen over het werk. Schrijf er 3 op.

1.

2.

3.

Lijkt jou dit een passende baan voor jou?
Leg je antwoord uit.
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OPDRACHT 6
Lees de vacature.

Hoe heet het bedrijf dat iemand zoekt?

In welke stad zit het bedrijf dat iemand zoekt?

Wat voor soort werk is het?

Voor hoeveel uur per week is het?

Wat moet je zijn voor deze baan?

Wat ga je verdienen?

Vind je deze baan passend voor jou? Leg je antwoord uit.

Als je wilt solliciteren, moet je een e-mail schrijven met een motivatie.
Wat betekent het woord motivatie?

10



OPDRACHT 7
Lees de vacature.

Soms kun je de betekenis van een moeilijk woord begrijpen door de betekenis op te zoeken in
een woordenboek.
Wat betekenen deze woorden?

Handmatig:

Afwijkingen:

Fysiek:

Waar moet je wonen voor deze baan?

Voor hoeveel uur per week is het?

Weet je nu wat voor werk je als logistiek medewerker moet doen? ja / nee
Weet je nu of deze baan bij jou past? ja / nee
Lijkt jou dit een leuke baan? ja / nee
Past deze baan bij jou? ja / nee
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Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 8
Lees de vacature.

Zet een streep onder de woorden die je niet begrijpt.
Of noteer de woorden hier.
Zoek de betekenis op en schrijf die erachter.

Hoe heet het bedrijf dat iemand zoekt?

12


