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WERK VINDEN

VOORNAAM EN ACHTERNAAM

1 	Ik kan op deze manieren werk vinden in mijn gewenste beroep:
		

Via vacatures

		

Via een open sollicitatie

		

Op een andere manier, namelijk:

2

Een werkervaringsplaats, stageplaats of vrijwilligerswerk is voor mij belangrijk:

		

Ja, want:

		

Nee, want:

3 	Ik heb werk, een werkervaringsplaats of stageplaats en/of doe vrijwilligerswerk:
		

Ja. Ik werk/loop stage/doe vrijwilligerswerk bij:

		

Nee, want:

		

Nee, maar ik ga werk/stage/vrijwilligerswerk zoeken. Dat ga ik zo doen:

4

Ik kan 3 redenen noemen waarom sollicitatieformulieren en sollicitatiebrieven

worden gebruikt:

Eigendom van ministerie van SZW

1.
2.
3.

Lees verder
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Ik kan de volgende bewijzen laten zien:

		 Bij mijn gewenste beroep gebruiken werkgevers vaak sollicitatieformulieren.
		Ik heb 2 sollicitatieformulieren voor mijn gewenste beroep ingevuld. Op deze
formulieren heb ik mijn eigen gegevens ingevuld. Ik kan de formulieren laten zien.
		 Bij mijn gewenste beroep gebruiken werkgevers geen sollicitatieformulieren.
		Ik heb 2 sollicitatieformulieren voor een ander beroep ingevuld. Op deze 		
formulieren heb ik mijn eigen gegevens ingevuld. Ik kan de formulieren laten zien.	
		 Ik heb een sollicitatiebrief geschreven die ik kan gebruiken bij andere sollicitaties.
Ik kan deze sollicitatiebrief laten zien.
		 Ik heb een cv gemaakt. Ik kan dit cv laten zien.

6 	Als ik hulp nodig heb bij het schrijven van een sollicitatiebrief, kan ik die hier vinden:

7 	Ik weet dat het belangrijk is om in een sollicitatiegesprek een goede indruk te
maken. Ik kan een goede indruk maken op de volgende punten:

De volgende punten kan ik nog verbeteren:
Verbeterpunt:

Eigendom van ministerie van SZW

Ik ga dit op de volgende manier doen:
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Vervolg van vraag 7
Verbeterpunt:
Ik ga dit op de volgende manier doen:

Verbeterpunt:

Eigendom van ministerie van SZW

Ik ga dit op de volgende manier doen:

Einde Resultaatkaart
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