
Tool voor het
sollicitatiegesprek



De eerste selectie van kandidaten die op een eerste gesprek komen, is gemaakt. Nadat
kandidaten een uitnodiging hebben ontvangen is het tijd voor het sollicitatiegesprek.
Het is belangrijk om tijdens dit sollicitatiegesprek de juiste vragen te stellen, zodat je de
kandidaat goed leert kennen. Op die manier kun je een betere keuze maken op basis van
het cv, persoonlijkheid en match met de bedrijfscultuur.

Iedere kandidaat of recruiter kent de standaardvragen tijdens een sollicitatiegesprek
wel. Deze vragen zijn naar onze mening ouderwets en vaak ook achterhaald. Daarom
maken we met deze tool een uitgebreid overzicht van vragen die je kan stellen tijdens
een sollicitatiegesprek. Vragen die vernieuwend zijn en waarmee je tot de kern komt.

Dromen & doelen
Van wat voor baan droomde je vroeger?
Wat is hiervan uitgekomen?
Wat is de reden dat je een andere kant bent opgegaan (als dit het geval is)?

Huidige baan
Welke aspecten van die droom vind je binnen je huidige baan wel terug?
Wat kun je er zelf aan doen om meer van deze aspecten in je baan te laten
terugkomen?

Ambities
Wat is nu je droombaan?
Hoe ziet deze er precies uit als je hem zelf helemaal mag uitschrijven en bepalen?
Welke aspecten hieruit vind je nu al terug en welke niet?

Nieuwe baan
Wat is voor jou het allerbelangrijkste in een baan?
Wie heb je daarvoor nodig?

Teamwork
Hoe ziet jouw meest ideale team aan collega's eruit?
Welke rol speel jij zelf als collega?
Welke hulp heb jij van collega's nodig?

Waar kunnen ze bij jou tegenaan lopen?
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Het sollicitatiegesprek voeren

Verfrissende vragen tijdens het gesprek



Kennis
Welke training zou jij inzetten als je een opleidingsbudget zou krijgen van je nieuwe
werkgever?
Wat schiet jouw nieuwe werkgever daarmee op?

Werkgever
Hoe ziet jouw meest ideale werkgever eruit?
Welke aspecten maken een werkgever voor jou uniek waardoor je er voor langere tijd
wil werken?

Wat wil je absoluut niet terugzien bij je werkgever?

Overige vragen
Welk advies geef je mij ten aanzien van de betreffende vacature waarvoor we hebben
afgesproken?
Stel dat jij jouw eigen collega mag aannemen. Welke vragen zou je dan aan je nieuwe
stellen?

Noem eens 5 bedrijven waar je zou willen werken en waarom?

Je wilt toetsen of iemand binnen de bedrijfscultuur past. Welke vragen zou je dan
stellen en wat is het antwoord dat je wilt horen?
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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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