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Aflevering 2: Solliciteren

Vragen vooraf:

Ø Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat?
Ø Heb je een curriculum vitae?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Milouska en Bayu kijken hoe je kunt solliciteren. Ze gaan naar een sollicitatiecursus. Bayu
maakt een CV en oefent een sollicitatiegesprek.

Woordenschat:

bescheiden  een bescheiden persoon maakt zichzelf niet te belangrijk
geduldig iemand die geduldig is, kan lang aan iets werken en goed op iets

wachten
de moedertaal de taal die je als kind thuis met je ouders spreekt
perfectionistisch iemand die perfectionistisch is, wil alles heel erg goed doen en geen

fouten maken
typen met een typmachine of een computer schrijven
solliciteren proberen om een bepaalde baan te krijgen
zenuwachtig iemand die zenuwachtig is, is heel bang dat er iets fout gaat

Luistervragen:

1. Hoe lang is Bayu in Nederland?

2. Wat is een C.V.?

3. Welke positieve eigenschappen noemt Bayu van zichzelf in het sollicitatiegesprek?

4. Welke negatieve eigenschap noemt Bayu van zichzelf in het sollicitatiegesprek?

5. Wat kan Bayu nog verbeteren?

Fragment 2

6. Welke andere manier wordt in de film genoemd om werk te zoeken?
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud:

Nasratollah Behboudi vertelt over zijn stage als meubelmaker. Daarna zien we wat Emplooi
doet.

Woordenschat:

aan de slag gaan met iets beginnen, aan het werk gaan
de aannemer  iemand die werk uitvoert, bijvoorbeeld de bouw van een huis
initiatief nemen zelf actief met iets beginnen
het meubel  een voorwerp in huis zoals een tafel, een stoel, een bed, een kast
de stage  werken om te leren
timmeren  iets maken met hout en spijkers
de vluchteling iemand die uit zijn eigen land is weggegaan omdat het daar te gevaarlijk

voor hem was

Luistervragen:

1. Hoeveel dagen per week werkt Nasratollah in de meubelmakerij?

2. Hoeveel jaar heeft Nasratollah in Afghanistan als meubelmaker gewerkt?

3. Wat heeft Nasratollah geleerd van de stage in de timmerwerkplaats?

4. Vindt Nasratollah de stage leuk?       ja / nee

5. Aan wie geeft Emplooi hulp bij het vinden van werk?
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Woordenschatoefeningen:

Oefening 1

Vul in: timmer, vluchteling, moedertaal, stage, meubelmaker, slag,

1. Toen ik net in Nederland was, sprak ik geen woord Nederlands.  Mijn

……………………… is Arabisch

2. Mijn beroep is ……………………………………., ik maak bijvoorbeeld kasten en tafels.

3. Ik ben een …………………………………………, in mijn eigen land werd het te

gevaarlijk voor mij en daarom ben ik naar Nederland gekomen.

4. Eigenlijk wilde ik het liefst direct aan de …………….. gaan, maar eerst moest ik

Nederlands leren.

5. Ik ging daarom Nederlandse les volgen op een ROC en …………… lopen bij een

meubelmakerij.

6. Ik …………………………. daar nu kasten en ik leer met nieuwe machines werken.

Oefening 2

Vul in: bescheiden, solliciteren, geduldig, initiatief, typen, perfectionistisch, zenuwachtig.

1. Om werk te vinden in Nederland moet je zelf …………………… nemen.

2. Om te ………………………………………….. heb je een C.V. nodig.

3. Je mag een C.V. niet met de hand schrijven. Je moet het …………………………

4. Op een sollicitatiegesprek moet je niet te ……………………………. zijn, je moet juist

veel goede dingen over jezelf zeggen.

5. Iemand die goed op iets kan wachten is ……………………………..

6. Iemand die alles altijd heel erg goed wil doen, noem je ………………………………

7. Mijn dochter is altijd heel ………………………………….. als ze naar de tandarts moet.

Ze is bang dat hij haar pijn zal doen.

Schrijfoefening:

Oefening 3
Op welke baan zou jij willen solliciteren? Waarom denk je dat je daar geschikt voor bent?
Schrijf een stukje van minstens tien regels.
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Wat kan ik goed?

Opdracht 1

Zet, als dat nodig is, de vertaling erachter.    Vertaling:

1. onderzoeken      ________________________

2. monteren      ________________________

3. leiding geven      ________________________

4. ontwerpen, tekenen     _______________________

5. bouwen      ________________________

6. uitleggen      ________________________

7. verzorgen      ________________________

8. problemen oplossen     ________________________

9. controleren      ________________________

10. inspecteren      ________________________

11. contact leggen, netwerken    ________________________

12. organiseren, regelen     ________________________

13. adviseren      ________________________

14. besturen (auto)     ________________________

15. ontwerpen      ________________________

16. motiveren, enthousiast maken   ________________________

17. initiatief tonen     _______________________

18. machines bedienen     ________________________

19. rapporteren      ________________________

20. registreren      ________________________

21. verwerken (van gegevens)    ________________________

22. verkopen      ________________________
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23. rekenen      ________________________

24. flexibel      ________________________

25. stressbestendig     ________________________

26. nauwkeurig      ________________________
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Competentiespel

Opdracht 2

Werk in groepjes van  vier cursisten. Pak om de beurt een kaartje. Past het kaartje bij jou?
Dan hou je het. Je legt aan de andere cursisten van je groepje uit waarom jij vindt dat het bij je
past. Geef er een voorbeeld bij.

Voorbeeld: je pakt het kaartje ‘besturen’. Je vindt dat het bij je past. Jouw voorbeeld kan zijn
dat je in je eigen land gewerkt hebt als vorkheftruckchauffeur en dat je dat goed hebt gedaan.

Past het kaartje niet bij jou? Vraag dan of het bij iemand anders uit jouw groepje past. Als het
bij niemand past, dan leg je het kaartje apart.
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Vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Opdracht 3

Onderstaande vragen worden vaak gesteld tijdens een sollicitatiegesprek. Bedenk thuis welke
antwoorden je kunt geven.

1. Waarom bent u in deze baan geïnteresseerd?
2. Wat zijn uw sterke punten?
3. Wat zijn uw zwakke punten?
4. Wat weet u van ons bedrijf?
5. Wat zijn uw carrièredoelen de komende jaren?
6. Wat waren uw taken in uw laatste werkkring?
7. Welke hobby’s heeft u?
8. Heeft u zelf nog vragen?

Soms worden ook de volgende vragen gesteld. Ze worden soms gesteld om te kijken hoe je
hierop reageert.

9.  Kon u het makkelijk vinden?
10.  Heeft u er bezwaar tegen als ik rook?
11.  Heeft u zich wel eens ziek gemeld?
12.  Bent u bereid een medische keuring te ondergaan?
13.  Hoe gaat u om met problemen op het werk?
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Een CV

Opdracht 4

Je krijgt van je docent een curriculum vitae. Bekijk het curriculum vitae en maak aan de hand
van dit voorbeeld je eigen CV.
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Het netwerk

Opdracht 5

Wie zitten er in mijn netwerk?

Kruis aan / noteer welke mensen er in  jouw netwerk zitten. Dat kunnen mensen zijn waar je
een formele relatie mee hebt of een informele relatie.

In mijn formele netwerk zitten de volgende personen:

 trajectbegeleiders van bureau inburgering, vluchtelingenwerk
 consulenten van het CWI
 cursistenbegeleiders van vervolgopleidingen
 consulenten van een uitkeringsinstantie
 leerkrachten
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

In mijn informele netwerk zitten de volgende personen:

 mijn partner
 iemand van mijn familie: _______________________________________
 iemand van mijn schoonfamilie: _________________________________
 vrienden
 ouders van de vrienden van mijn kinderen
 kennissen
 leden van een vereniging, club
 leden van de religieuze gemeenschap
 cursisten
 collega’s
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
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Netwerken

Opdracht 6

Bedenk in groepjes zoveel mogelijk manieren om te netwerken. Schrijf ze hieronder op.
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Buitenschoolse opdracht 1: solliciteren

Op de internetsite http://solliciteren.pagina.nl is erg veel informatie te vinden over
solliciteren.

Klik eens onder het kopje  “Sollicitatie brieven” op ‘Voorbeeld brieven’, ‘sollicitatievragen’,
‘Do’s and Dont’s’’.  Kijk ook eens onder het kopje “Sollicitatietips” op ‘veelgestelde
sollicitatievragen’.  De site hierbij is: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen.

http://solliciteren.pagina.nl
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen
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Buitenschoolse opdracht 2: vrijwilligerscentrale

Voordat je de opdracht uitvoert over vrijwilligerswerk is het volgende misschien interessant
om te weten.

                        Zo zoekt een werkgever
                 het liefst iemand voor een vacature:
                      

iemand van binnen het bedrijf: stagiaire, iemand met tijdelijk contract, een vrijwilliger,
freelancer

                                              
een werkzoekende die bewijzen kan laten zien van zijn competenties

                                              
een bekende van iemand die er al werkt

                                              
via een selectiebureau, het CWI of een uitzendbureau

                                              
via een CV dat de werkzoekende heeft opgestuurd of op internet heeft geplaatst

                                               
                                                                          Zo zoekt een werkzoekende
                                                                                 het liefst naar een baan:

Ga naar een vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt. Kijk voor een adres in de gemeentegids
of stadsgids. Je kunt ook op internet kijken: www.vrijwilligerscentrale.nl.

- Wat zijn de openingstijden?
- Voor welke werksoorten zijn er vacatures?
- En in welke sectoren kun je vrijwilligerswerk doen?
- Wat moet je precies doen als je dat vrijwilligerswerk wilt gaan doen?
- Hoeveel tijd kost het doen van vrijwilligerswerk per week?

http://www.vrijwilligerscentrale.nl
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Buitenschoolse opdracht 3: het netwerk

Een goed netwerk kan je helpen bij het vinden van een baan. Het is belangrijk dat alle mensen
die jou eventueel kunnen helpen weten dat je een bepaalde baan zoekt in een bepaalde
richting. Laat hen in het kort ook weten wat jouw capaciteiten zijn.

Bedenk één persoon in je netwerk aan wie je kunt laten weten dat je een baan / stageplaats
zoekt.

- Bedenk welke vragen je aan deze persoon gaat stellen en zet ze op papier.

Denk hierbij aan vragen over de cultuur op de werkvloer, de verschillende functies, de
sfeer in het bedrijf, etc.

- Bedenk wat je deze persoon wilt laten weten over jouw wensen m.b.t. een stageplaats /
baan.

Denk hierbij aan niveau, afdeling, soort werk, etc.

- Laat deze vragen controleren.
- Oefen de vragen.
- Voer het gesprek.

Maak een verslag van dit gesprek. Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat doe je de
volgende keer anders?
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 Buitenschoolse opdracht 4: het netwerk

Kijk eens op de volgende sites. Hier vind je ook informatie over netwerken:
www.leren.nl en www.intermediair.nl

http://www.leren.nl
http://www.intermediair.nl

