
 

Op sollicitatiegesprek 

Je vraagt jezelf af: 

Waarom wil ik deze baan? Waarom ben ik de juiste persoon? Bij welk bedrijf ga ik solliciteren en op welke 
functie? Wie is/zijn mijn gesprekspartner(s)? Wat is het gedrag van mijn gesprekspartner(s)? Hoe is mijn 
houding? Hoe kom ik over? Welke kleding past bij mij? Hoe vertel ik wie ik ben? Hoe beantwoord ik 
(lastige) vragen? Welke vragen kan ik zelf stellen? Hoe sluit ik het sollicitatiegesprek af? 

En je herkent je ook nog in één van de volgende punten: 

• Je bent zeer zenuwachtig voor sollicitatieprocedures en kunt deze spanning niet controleren. 
• Je wilt je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 
• Je wilt met meer zelfvertrouwen een sollicitatiegesprek in gaan. 
• Je hebt het gevoel dat je nog veel kansen onbenut laat tijdens sollicitatiegesprekken. 
Dan is de training ‘Op sollicitatiegesprekken’ geschikt voor jou. 

De training 'Op sollicitatiegesprek' is bedoeld voor degene die met meer zelfvertrouwen en succes wil 
solliciteren, maar niet gebaat is bij een volledige sollicitatietraining. 

Wat leer je tijdens de training 'Op sollicitatiegesprek? 

• Gefeliciteerd: Je mag op gesprek en dan? 
• Voorbereiding: Alles over je toekomstige baan en werkgever. 
• Voorstellen: Het belang van een eerste indruk. 
• Lichaamstaal: Houding en uiterlijk. 
• Persoonlijke presentatie: Kleren maken de man/vrouw. 
• Gedrag: inschatten wie je voor je hebt en hoe hiermee om te gaan. 
• Communiceren: Luister en communicatietechnieken. 
• Achterhalen: Waar gaat je gesprekspartner op selecteren. 
• Pitch: Vertel wie je bent. 
• Valkuilen: Wat je niet moet doen. 
• Gesprekstraining: Vraag en antwoord. 
• Einde: Afsluiten van het sollicitatiegesprek. 

 
Hoe de training precies wordt ingericht is mede-afhankelijk van de leerdoelen van de deelnemende cursisten. 

Informatie over de training 'Op sollicitatiegesprek': 

• Starteisen: Er is voor deze training geen specifieke voorkennis vereist. 
• Zelf meebrengen: Je hoeft zelf niets mee te brengen. 
• Tijd: 1 dag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
• Locatie: Diverse locaties of in-company 
• Aanmelden: Via het contactformulier. 
• Kosten: De training kost € 399,00 p/p. 
• Betaling: Je ontvangt een factuur, nadat je een bevestiging van OKE4U hebt  
    ontvangen, voor de training. Factuur moet betaald zijn voor aanvang van training. 
 

Na afloop: Ontvang je een bewijs van deelname. 

Heeft u interesse, maar is dit niet de cursus die u zoekt? Bekijk onze andere mogelijkheden op 
www.OKE4U.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 
info@oke4u.nl. Bellen mag ook: 06-83776166. 
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