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Het ideale cv beoordelen
Het cv staat voor curriculum vitae. Op het cv vind je een overzicht van gevolgde
opleidingen, opgedane werkervaring en nevenactiviteiten. Bij het versturen van een
sollicitatiebrief wordt vrijwel altijd een cv meegestuurd. Als recruiter is het cv een
belangrijk selectiemiddel, omdat je met het cv ontdekt of deze kandidaat aan de juiste
functie-eisen voldoet. 

Personalia
Onder dit kopje vind je persoonlijke gegevens zoals naam, woonplaats, geboorteplaats
en nationaliteit. Wees hier uitgebreid, maar realiseer je ook wat wel en niet relevant is.

Profiel
Met dit onderdeel vind je 2 zinnen over wie de kandidaat is en wat de kandidaat drijft.

Werkverleden
Met het werkverleden krijg je inzicht in de ervaring van de kandidaat. Dit wordt idealiter
in de volgorde van heden naar verleden gedaan. Vervolgens wordt stapsgewijs het
volgende opgesomd: periode, naam werkgever, functienaam en in 2 of 3 bullets de
belangrijkste taken. Let erop dat hier niet te veel tekst komt te staan.

Opleidingen
Van heden naar verleden wordt hier opgesomd: periode, naam opleiding,
opleidingsinstituut en een diploma ja/nee.

Training/coaching/cursussen
Ook hier wordt van heden naar verleden het volgende opgesomd: periode, naam
training/coaching/cursus en opleidingsinstituut.

Vaardigheden en (talen)kennis
Hier vind je een overzicht van de vaardigheden en talen die je goed beheerst. Voldoende
of matig mag je hierbij weglaten. 
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Nevenactiviteiten
Opnieuw wordt vanuit heden naar verleden het volgende opgesomd: periode, naam
functie/nevenactiviteit en in 2 of 3 bullet points de belangrijkste kerntaken. Het is ook
hier belangrijk om niet te veel tekst te hebben.

Het cv is een traditioneel selectiemiddel dat gebruikt wordt tijdens de
sollicitatieprocedure. Steeds meer werkgevers willen niet alleen weten wat werknemers
in het verleden hebben gedaan, maar zijn ook benieuwd naar wat werknemers in de
toekomst kunnen betekenen. Om deze toekomstambities concreet te maken is ook
werken met een curriculum future interessant. We hebben al een uitgebreid artikel over
het curriculum future geschreven. Lees het hier. Direct met het curriculum future aan de
slag? Klik dan hier voor onze tool!

Een alternatief

http://www.expertinrecruitment.nl/een-nieuw-selectiemiddel-het-curriculum-future/
http://expertinrecruitment.nl/een-curriculum-future-inzetten/


Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools
om van jouw recruitmentproces een succes te maken.
Het platform is speciaal ontwikkeld voor ondernemers
en managers binnen het mkb, HR-professionals en
recruiters. Met ons platform ontdek je thema's, trends &
ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op weg te
helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.
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