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INLEIDING
•	Bent u in voor verandering?
•	Wilt u uw professionele en persoonlijke vaardigheden ontwikkelen?
•	Is het voor u moeilijk om in eigen land werk te vinden?
•	Wilt u graag andere landen en culturen leren kennen?
•	Zijn uw vaardigheden wellicht beter inzetbaar bij een werkgever in een ander Europees 

land?
•	Bent u klaar voor een nieuwe uitdaging?

Als u op een van de bovenstaande vragen „ja” hebt geantwoord, is dit boekje precies wat 
u nodig hebt. Het is bedoeld voor iedereen die erover denkt naar het buitenland te verhui-
zen en daar te gaan werken. Ook wanneer u als grenswerker dagelijks naar een buurland 
reist, kunt u het raadplegen. Het bevat tips over het zoeken en solliciteren naar werk in alle 
lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Al 
die landen hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan hun burgers in elk van de 
andere landen mogen werken.

Het boekje is gemaakt door Eures, het Europese banennetwerk, dat in 1993 werd opge-
zet om het EU-beginsel van vrij verkeer van werknemers te bevorderen en in de praktijk 
te brengen (1). Eures-adviseurs uit elk land in het netwerk delen hun kennis van het land 
om werkzoekenden te helpen een geschikte baan te vinden, met succes te solliciteren, 
de papieren voor wonen en werken in het buitenland gereed te maken en hun plek in de 
nieuwe omgeving te vinden. 

Zij putten daarbij uit meer dan twintig jaar ervaring. Al die tijd heeft Eures geprobeerd in 
Europa werkzoekenden aan vacatures te koppelen. In alle fasen van het wervingsproces 
heeft het netwerk werkzoekenden, mensen die van baan willen veranderen, en werkgevers 
met deskundig en persoonlijk advies bijgestaan.

Het boekje is in eerste instantie gericht op werkzoekenden, maar kan ook nuttig zijn voor 
werkgevers. Het biedt hun namelijk de mogelijkheid iets meer te weten te komen over de 
culturele achtergrond van hun sollicitanten.

Mensen zien steeds vaker de voordelen van het opdoen van werkervaring in 
een ander Europees land. Door in het buitenland te werken, kunt u uw vaar-
digheden vergroten en maakt u meer kans op het vinden van een baan in uw 
eigen land. En dankzij het EU-beginsel van vrij verkeer van werknemers zijn de 
vooruitzichten voor gemotiveerde en mobiele werkzoekenden beter dan ooit.

(1) Sommige burgers van de EU hebben gedurende een bepaalde periode beperkt toegang tot de 
Europese arbeidsmarkt. Dat is afhankelijk van de vraag wanneer hun land lid van de EU gewor-
den is. Eures kan u vertellen naar welke landen vrij verkeer mogelijk is en voor welke landen u 
een werkvergunning moet aanvragen.
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„Men for Trees® is gespecialiseerd in bosbouw en aanverwante gebieden. Onze part-
ners zitten in Cyprus en Roemenië, en onze belangrijkste markten zijn Duitsland, Oos-
tenrijk en Zweden. Nadat we een advertentie bij Eures hadden geplaatst, ontvingen we 
relevante cv’s. Dankzij Eures konden we zo’n 25 Roemenen in dienst nemen die Duits 
spraken, een zeer welkome aanvulling op ons personeelsbestand in Oostenrijk. We zijn 
bijzonder blij met de prestaties van Eures en met onze vruchtbare samenwerking.”

Men for Trees, Oostenrijk

HOE KUNT U DIT BOEK HET BEST GEBRUIKEN?

Het boekje begint met enkele inleidende hoofdstukken over wat het voor werkzoekenden 
betekent om naar het buitenland te verhuizen, met algemene sollicitatieadviezen (o.a. over 
de voorbereiding op een sollicitatiegesprek) en informatie over het Eures-netwerk en de 
wijze waarop Eures u bij uw zoektocht van dienst kan zijn.

Verspreid in het boekje vindt u enkele persoonlijke verhalen van werkgevers, werknemers 
en Eures-adviseurs over de diensten die Eures kan verlenen, en adviezen voor werken in 
het buitenland. Verder bevat het een vraaggesprek met een consulent en trainer op het 
gebied van grensoverschrijdende culturele vraagstukken, die zijn visie geeft op de uitda-
gingen en beloningen van werken in het buitenland. Er is ook een hoofdstuk over sociale 
media, waarin u adviezen krijgt over hoe u bij uw zoektocht naar werk optimaal gebruik 
kunt maken van internet.

Het grootste deel van dit boekje bestaat uit informatie per land over de specifieke arbeids-
markt- en werkgelegenheidssituatie in de 32 Europese landen die bij het Eures-netwerk 
zijn aangesloten.

Van elk land worden kort de vaardigheden en beroepen beschreven waarnaar (op het 
moment van schrijven van dit boekje) op de lokale arbeidsmarkt de meeste vraag is. Dat 
wordt gevolgd door praktische adviezen over het zoeken naar werk, het benaderen van 
werkgevers, de voorbereiding op sollicitatiegesprekken en de wijze waarop u uzelf het best 
presenteert.

Er gaat niets boven het advies van een deskundige ter plaatse. Wist u dat de bedrijfscul-
tuur in Noorwegen enigszins informeel is? Dat in Nederland een stevige handdruk belang-
rijk is? Of dat u in sommige landen bereid moet zijn uw looneisen op tafel te leggen, terwijl 
u in andere landen pas over geld moet beginnen als u de baan krijgt aangeboden? Dat soort 
belangrijke onderwerpen komt in de landenparagrafen aan de orde.
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MEER INFORMATIE

Uiteraard is het niet mogelijk alles te behandelen in dit boekje. Wij raden u aan een bezoek 
te brengen aan het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit als u meer informatie wilt. Op 
het portaal vindt u een selectie van links naar andere websites die voor werkzoekenden 
en werkgevers van belang zijn. Ook kunt u er informatie krijgen over wervingsevenemen-
ten, uw cv plaatsen, het actuele banenaanbod bekijken en nog veel meer. Op bladzijde 9 
van dit boekje wordt uitgebreid uit de doeken gedaan wat het portaal te bieden heeft. U 
kunt ook een van de meer dan 900 Eures-adviseurs of andere netwerkpartners die online 
vermeld staan, raadplegen wanneer u voor bepaalde vragen persoonlijke hulp nodig hebt.

Zoekt u contact met andere werkzoekenden en Eures-gebruikers en wilt u ervaringen en 
ideeën uitwisselen? Dan is de Eures-Facebookpagina een van de beste plekken om aan de 
slag te gaan. Als u ideeën hebt over hoe we de informatie in toekomstige uitgaven van dit 
boekje actueel kunnen houden, horen we die graag van u. U kunt daarvoor gebruikmaken 
van het contactformulier op het Eures-portaal.

Tot slot: dit boekje had niet tot stand kunnen komen zonder het harde werk en de exper-
tise van individuele Eures-adviseurs/coördinatoren. Wij bedanken hen voor de complete en 
actuele informatie die zij hebben verstrekt over wat het werkelijk betekent om in hun land 
te wonen en te werken. Wij vertrouwen erop dat dit boekje u van nut zal zijn wanneer u met 
de gedachte rondloopt om naar het buitenland te verhuizen en daar te gaan werken. Wij 
wensen u daarbij veel succes! 

„Contact opnemen met Eures is het beste wat ik ooit heb gedaan voor mijn car  rière. 
Vorig jaar heb ik een brief gestuurd aan mijn plaatselijke Eures-adviseur waarin ik 
hem uitlegde dat ik graag stage wilde lopen bij een wijnbedrijf in Italië. Drie maan-
den later had Eures-Italië een plek voor me gevonden, inclusief woonruimte en een 
vergoeding voor de kosten van levensonderhoud. Ook tijdens de stageperiode bleef 
Eures mij ondersteunen. Toen ik in Italië aankwam, hielp Eures mij alle vereiste papie-
ren in te vullen.”

Dalma, werkzoekende uit Hongarije
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WAAROM WERKEN IN HET BUITENLAND?

Er zijn veel goede redenen om in het buitenland te gaan wonen en werken. Hieronder vindt 
u er een paar:

Werkervaring opdoen en een sterker cv opbouwen.

Uw persoonlijke vaardigheden verbeteren, zoals initiatief,  
vastberadenheid en flexibiliteit.

Uw zelfvertrouwen vergroten.

Een beroepsopleiding of stage doen.

Iets nieuws en avontuurlijks proberen.

Meer inkomsten verwerven.

Een nieuwe cultuur proeven en uw taalvaardigheid verbeteren.

Meer vacatures op uw vakgebied vinden.

Van een andere, misschien zelfs betere, levensstijl genieten.

Even afstand nemen van uw normale werk en iets anders doen.
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WERKEN IN EEN ANDER EUROPEES LAND

EUROPA ONDERSTEUNT MOBIELE WERKNEMERS

Beroepsmobiliteit is belangrijk omdat mede daardoor de arbeidsmarkt in evenwicht wordt 
gebracht. Zo zijn er in gebieden met grote groei soms onvervulde vacatures, terwijl er in 
andere regio’s langdurig een hoge werkloosheid heerst. Europeanen die graag naar het bui-
tenland willen verhuizen om daar te wonen en te werken of over de grens heen en weer 
willen pendelen, kunnen helpen het evenwicht weer te herstellen. Daarbij profiteren ze 
van alle voordelen die deel uitmaken van een andere cultuur met zich mee kan brengen.

Dankzij het EU-beginsel van vrij verkeer van werknemers kunt u een baan krijgen of wonen 
of studeren in elk land van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland (2).

UITDAGINGEN EN PRIORITEITEN VOOR WERKNEMERS

Werknemers en werkzoekenden komen voor steeds grotere uitdagingen te staan. De 
arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit, mede door de nieuwe eisen die de wereldwijde 
concurrentie stelt. Werkgevers verwachten grotere flexibiliteit van werknemers, maar bie-
den minder zekerheid. Slechts weinig mensen hebben nog een baan voor het leven. Een 
leven lang leren is van wezenlijk belang geworden om van nieuwe technologieën en de 
behoefte aan nieuwe vaardigheden op de hoogte te blijven.

Deze nieuwe situatie biedt ook geweldige kansen. Mensen hebben meer vrijheid dan vroe-
ger om nieuwe functies, sectoren en locaties te verkennen. Met een flexibele en open hou-
ding kunnen zowel werkgevers als werknemers profiteren van het feit dat het tegenwoordig 
eenvoudiger is in heel Europa werk te vinden en zaken te doen. 

Door kortere of langere tijd werkervaring in het buitenland op te doen, vergroot u uw vaar-
digheden, wordt uw blik verruimd en komt u in contact met mensen uit andere culturen. 
Veel mensen ervaren werken in het buitenland niet alleen als een persoonlijke verrijking. 
Vaak vinden ze ook een betere baan in hun eigen land wanneer ze besluiten om terug te 
keren. Het is echter niet goed om overhaast te besluiten om in het buitenland te gaan wer-
ken. Daar moet zorgvuldig over worden nagedacht. Een goede voorbereiding is essentieel.

(2) Sommige burgers van de EU hebben gedurende een bepaalde periode beperkt toegang tot de 
Europese arbeidsmarkt. Dat is afhankelijk van de vraag wanneer hun land lid van de EU gewor-
den is. Eures kan u vertellen naar welke landen vrij verkeer mogelijk is en voor welke landen u 
een werkvergunning moet aanvragen.
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WEES VOORBEREID: RAADPLEEG EURES!

Met de juiste hulp en steun kunnen werkzoekenden arbeidsmogelijkheden buiten hun 
onmiddellijke omgeving vinden. 

Eures, het Europese banennetwerk, biedt arbeidsbemiddelings- en wervingsdiensten in alle 
landen van de Europese Economische Ruimte (EER) (3), plus Zwitserland. Werkzoekenden en 
mensen die van baan willen veranderen, ontdekken zo sneller waar werk is, en werkgevers 
krijgen keuze uit meer kandidaten met de vaardigheden die zij nodig hebben om hun bedrijf 
verder te ontwikkelen. Alle Eures-diensten voor werkzoekenden en werknemers zijn gratis.

Eures heeft een netwerk van partners, waaronder openbare diensten voor arbeidsbemid-
deling. Dat netwerk wordt momenteel uitgebreid met meer wervingsbureaus in uw eigen 
land, zoals particuliere arbeidsbemiddelaars. Zie het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit 
voor nadere informatie.

DIENSTEN VAN EURES

Eures biedt een uitgebreid scala aan diensten. Die zijn beschikbaar voor alle Europese 
werkzoekenden — voor, tijdens en na het zoeken van een baan. Ze hebben betrekking op 
elk aspect van wonen en werken in het buitenland en omvatten onder meer loopbaan-
begeleiding, de beoordeling en vertaling van cv’s, het analyseren van vacatures en het faci-
literen van videoconferenties voor sollicitatiegesprekken, maar ook het verstrekken van 
informatie over de Europese arbeidsmarkt, adviezen over juridische kwesties en sociale 
zekerheid, de organisatie van banenmarkten, advisering over scholingsmogelijkheden, het 
leren van talen, en mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit
Op het Eures-portaal staan meer dan één miljoen vacatures uit 32 Europese landen en 
bijna evenveel cv’s; het telt duizenden geregistreerde werkgevers. Daar vindt u de hulp-
middelen om:

•	een profiel aan te maken waarmee u interessante sectoren of landen kunt markeren en 
per e-mail op de hoogte kunt worden gehouden van relevante vacatures;
•	een cv op te stellen en bij te houden in een of meer taalversies en dat online te zetten, 

zodat het zichtbaar is voor de 30 000 werkgevers die geregistreerd zijn op het portaal;
•	informatie te zoeken over wonen en werken in een land van uw keuze;
•	te zoeken naar Europese banendagen en andere wervingsevenementen in uw regio;
•	te netwerken met andere werkzoekenden om tips uit te wisselen over het zoeken van een 

baan en over wonen en werken in het buitenland.

(3) De EER-leden zijn de 28 lidstaten van de EU, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
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Eures-adviseurs
U kunt in elk stadium van het zoeken naar werk en het verhuizen naar een ander land 
informatie en advies inwinnen bij Eures-adviseurs en andere wervingsdeskundigen uit het 
Eures-netwerk. Zij zijn deskundig op het gebied van praktische, juridische en administra-
tieve aspecten van beroepsmobiliteit in Europa en kunnen:

•	op basis van uw profiel interessante vacatures aanbevelen en zelfs proberen uw profiel 
te matchen met een geschikte werkgever in een ander Europees land;
•	u helpen met uw sollicitatie en uw cv doorsturen naar potentiële werkgevers;
•	informatie geven over woon- en werkomstandigheden in het gastland;
•	u op weg helpen in uw nieuwe land door informatie te geven over huisvesting, soci-

ale zekerheid en belastingen, en eventueel ook over scholen en gezondheidszorg voor 
uw gezin.

„Dagelijks beantwoorden we voor honderden grensoverschrijdende werknemers vra-
gen als: Waar betaal ik mijn belastingen? Waar kan ik kinderbijslag aanvragen? Kan ik 
gebruikmaken van de diensten voor gezondheidszorg? Dat vergemakkelijkt de overstap 
voor mensen die in een ander land gaan wonen en werken.” 

Joe Lavery, Eures-adviseur, grensoverschrijdend  
partnerschap tussen Ierland en Noord-Ierland

Let op: de beschikbare diensten kunnen per land en per Eures-partnerorganisatie 
verschillen.

Op het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit vindt u meer informatie en de contact-
gegevens van uw lokale Eures-adviseur en andere professionals op het gebied van wer-
ving en selectie.

Eures in grensoverschrijdende regio’s
Werken en wonen in twee verschillende landen is de meest voorkomende vorm van 
beroepsmobiliteit. Eures is actief in grensregio’s in alle delen van Europa. Informatie 
voor grenswerkers is verkrijgbaar via het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit en via 
uw lokale Eures-adviseur.

Europese banendagen en andere evenementen
Elk jaar worden er in heel Europa honderden laagdrempelige, gratis Eures-evenementen 
georganiseerd. De bekendste zijn de Europese banendagen. Die bieden u een ideale gele-
genheid om potentiële werkgevers — fysiek of online — te ontmoeten en deel te nemen 
aan vraag-en-antwoordsessies en een-op-een videocoachingsessies met experten op 
onder meer het gebied van beroepsmobiliteit. Eures organiseert ook conferenties, semi-
nars en algemene voorlichtingsdagen over mobiliteit. Hier staan Eures-adviseurs klaar met 
deskundig advies over het zoeken naar werk in Europa. De Europese banendagen kunnen 
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een algemeen karakter hebben, maar ook op een of meer specifieke sectoren zijn afge-
stemd. Raadpleeg de evenementenkalender op het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit 
voor meer informatie over evenementen bij u in de buurt.

„Concentrix werkt al een aantal jaren samen met Eures en die samenwerking draagt 
in belangrijke mate bij aan het succes van onze personeelswerving. We adverteren 
via het Eures-netwerk, hebben duurzame relaties opgebouwd met individuele advi-
seurs in heel Europa en wonen regelmatig Eures-wervingsevenementen bij in diverse 
landen. Vanwege onze sterke wervingsbehoeften en gevarieerde taaleisen is de inzet 
van het Eures-portaal en -netwerk van adviseurs voor publiciteit in de diverse landen 
van essentieel belang. Het dienstverleningsniveau is uitstekend, evenals de lokale ken-
nis en de adviezen.”

Concentrix, Noord-Ierland

OVERIGE EUROPESE MOBILITEITSNETWERKEN EN -DIENSTEN

Naast Eures kunnen ook de volgende Europese mobiliteitsnetwerken nuttig zijn:

Uw Europa
De rubriek Burgers van deze site verschaft praktische informatie over verhuizen, wonen, 
werken en studeren in een ander Europees land. Ze bevat tips over voertuigregistratie, ziek-
teverzekering en consumentenbescherming. Er is een aparte rubriek Bedrijfsleven. Daarin 
worden praktische aanwijzingen gegeven voor zakendoen in Europa.
http://europa.eu/youreurope/index.htm 

Uw Europa — Advies
Als u vragen hebt over de rechten die u binnen de EU geniet, kunt u zich wenden tot Uw 
Europa — Advies. Dat is een team van onafhankelijke juristen die u binnen een week kos-
teloos persoonlijk advies geven. Zij kunnen ook de Europese wetgeving die op uw specifieke 
situatie van toepassing is, nader uitleggen.
http://europa.eu/youreurope/advice 

Solvit
Burgers of bedrijven kunnen in hun contacten met andere EU-landen op problemen stui-
ten door een verkeerde toepassing van EU-regels. Dit onlinenetwerk is bedoeld om zulke 
problemen — bijvoorbeeld in verband met het verkrijgen van een verblijfsvergunning, de 
erkenning van uw beroepskwalificaties of problemen met rechten op het gebied van sociale 
zekerheid, werk of belastingen — zonder gerechtelijke procedure op te lossen. 
http://ec.europa.eu/solvit 

http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://europa.eu/youreurope/advice
http://ec.europa.eu/solvit


12 K L A A R  O M  D E  S TA P  T E  W A G E N ? 

Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur
Vanaf 2014 hebben vijf miljoen mensen de kans om in het buitenland te studeren of een 
opleiding te volgen met een subsidie van Erasmus voor iedereen, een programma waarin 
Europese en internationale regelingen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en 
sport zijn samengebracht. 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm

Europass
Aan de hand van Europass-documenten kunnen studenten en werkzoekenden hun vaar-
digheden en kwalificaties aan organisaties en personeelswervers in andere landen 
presenteren.
http://europass.cedefop.europa.eu 

Euroguidance
Dit netwerk van loopbaanbegeleidingsinstanties helpt leermogelijkheden in heel Europa 
te bevorderen.
http://euroguidance.eu

Enterprise Europe Network
Dit netwerk helpt kleine bedrijven het maximale uit de Europese markt te halen. Het leert 
werkgevers hoe ze een bedrijf kunnen uitbreiden, nieuwe technologieën kunnen bemachti-
gen, en toegang kunnen krijgen tot EU-financiering en financiële informatie.
http://een.ec.europa.eu 

Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen
Deze website verschaft informatie over en voor kleine en middelgrote ondernemingen, 
waaronder beleidskwesties, praktisch advies en lokale contactpunten.
http://ec.europa.eu/small-business 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://euroguidance.eu
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/small-business
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LEUK VINDEN, DELEN, TWITTEREN …  
HOE VINDT U DE IDEALE BAAN VIA SOCIALE MEDIA?

In 2011 maakte ruim 51 % van alle internetgebruikers in de EU gebruik van ten minste 
één socialemediaplatform.

Maar hoe effectief gebruiken werkzoekenden de sociale media om hun vaardigheden bij 
werkgevers onder de aandacht te brengen?

Als werkzoekende moet u er in elk geval voor zorgen dat uw aanwezigheid online geen 
belemmering vormt voor het vinden van een baan. Uit onderzoek blijkt dat 20 % van de 
sollicitanten mede wordt afgewezen vanwege iets wat werkgevers in hun socialenetwerk-
profielen vinden.

Als u via de sociale media werkgevers wilt bereiken, moet uw profiel passen bij hoe u in 
het openbaar wilt overkomen. Uw accounts moeten op uw doelgroep zijn afgestemd, net 
als een cv.

MAAK IETS MOOIS VAN UW BEROEPSPROFIEL

•	Maak uw socialemediaprofielen interessant voor potentiële werkgevers. Geef rele-
vante details en als u wilt dat werkgevers meerdere socialenetwerkaccounts bekijken, 
plaats dan hyperlinks. Neem bijvoorbeeld het adres van uw LinkedIn-account op in uw 
Twitter-bio.
•	Als u echt uw vaardigheden aan de wereld wilt tonen en reclame voor uzelf wilt maken 

op Facebook of Google+, maak dan een professionele fanpagina aan. Een dergelijke 
pagina kan net als een persoonlijk socialenetwerkprofiel worden gepost en alle relevante 
informatie over u bevatten. Werkgevers hoeven dan niet meer uw persoonlijke profiel te 
beoordelen. Probeer de pagina actueel te houden en houd hem bij als een blog, anders 
komt u wellicht onverschillig over. 
•	Referenties of aanbevelingen van vroegere werkgevers op diensten als LinkedIn kunnen 

eveneens de interesse van werkgevers wekken. Zo zien ze meteen een referentie en kun-
nen ze de contactgegevens van uw voormalige werkgever krijgen.
•	Voeg een professionele en recente foto van uzelf aan uw profielpagina’s toe. Als u meer-

dere socialenetwerkprofielen hebt, gebruik dan steeds dezelfde foto. Op die manier toont 
u dat u zich bewust bent van het belang van visuele identiteit en promotie, en bent u her-
kenbaarder voor werkgevers.
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SLUIT U AAN BIJ ONLINEGEMEENSCHAPPEN

•	Volg bedrijven waarin u bent geïnteresseerd. Laat zien dat u belangstelling hebt voor 
de desbetreffende branche. Volg het nieuws over de branche. Daaruit blijkt dat u weet 
wat er speelt.
•	Lever constructief commentaar op campagnes, nieuws of groepen van de branche of 

het bedrijf waar u werkzaam wilt zijn. Daarmee laat u zien dat u begrijpt wat u leest en 
bereikt u dat werkgevers uw analytische en onderzoeksvaardigheden opmerken.
•	Neem contact op met medewerkers van het bedrijf om meer over het bedrijf te weten 

te komen. Misschien krijgt u niet altijd antwoord, maar als u weet hoe een werknemer 
over het bedrijf denkt, kan dat u helpen te bepalen of u voor dat bedrijf of in die sec-
tor wilt werken. 

KIJK MET DE OGEN VAN EEN WERKGEVER 

Wees erop voorbereid dat werkgevers uw profiel zien, zelfs als u niet wilt dat dat gebeurt. 
Volgens een rapport uit de VS gebruikt 45 % van de werkgevers de sociale media als onder-
deel van de doorlichting van kandidaten. 

Wanneer werkgevers uw profielen beoordelen, kijken ze naar het volgende:
•	Presentatie: hoe presenteert u uzelf? Bent u positief? Klaagt u over voormalige 

werkgevers?
•	Sociale en communicatieve vaardigheden: hoe gaat u met anderen om en hoe spreekt 

u met hen?
•	Controle: komt wat u online zet, overeen met uw cv?

PROFITEER OPTIMAAL VAN DE SOCIALE MEDIA

•	Kies uw favoriete socialemediaplatform. Als u op actuele gebeurtenissen wilt reageren 
of rechtstreeks met anderen wilt converseren, is Twitter uw beste optie. Als u informatie 
over een bedrijf wilt of belangstelling hebt voor zakelijke discussies, komt LinkedIn wel-
licht eerder in aanmerking.

•	In verschillende sectoren kunnen verschillende sociale media worden gebruikt. Als u crea-
tief bent, plaats dan iets van uw werk op http://www.reddit.com of maak een grafisch cv. 
Als het om video- of journalistieke producties gaat, maak dan een video-cv en plaats dat 
op YouTube. Zorg ervoor dat uw inspanningen zichtbaar zijn door ze toe te voegen aan 
een beroepsprofiel, bijvoorbeeld op LinkedIn, of typ de links in uw cv.

http://www.reddit.com/
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•	U kunt ook diensten voor het inkorten van hyperlinks als http://bitly.com, http://tinyURL.
com en http://goo.gl gebruiken. Door uw links in te korten, creëert u korte, gemakkelijk te 
onthouden links voor werkgevers. Sommige van die diensten houden ook bij wanneer en 
waar er op uw link wordt geklikt. U weet dan dat iemand belangstelling heeft getoond, en 
kunt dat in een gesprek met een potentiële werkgever ter sprake brengen.

•	Zorg dat uw socialenetwerkprofiel aansluit op de branche waarin u werkzaam wilt zijn. 
Als het om een technische of computerbranche gaat, toon dan uw vaardigheden op dat 
gebied op uw profiel door commentaar op artikelen te leveren. Gaat het om marketing of 
pr, toon dan uw sociale en communicatieve vaardigheden via conversaties.

SOCIALE MEDIA WERELDWIJD

Op het moment van schrijven van dit boekje is Facebook het belangrijkste socialenetwerk-
platform dat in Europa wordt gebruikt. Twitter, LinkedIn en Google+ zijn eveneens popu-
lair. Ga na welk platform populair is in het land waar u wilt werken. U kunt daarvoor terecht 
bij marktonderzoekbureaus als Comscore of nationale bureaus voor de statistiek. Op het 
moment van schrijven genieten ook enkele andere platformen populariteit in de volgende 
Europese landen:

•	Duitsland: Xing (http://www.xing.com)
•	Nederland: Hyves (http://hyves.nl)
•	Polen: Nasza Klasa (http://nk.pl)
•	Spanje: Tuenti (http://www.tuenti.com)

http://bitly.com/
http://tinyurl.com/
http://tinyurl.com/
http://goo.gl/
http://www.xing.com/
http://hyves.nl/
http://nk.pl/
http://www.tuenti.com/
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VOORBEREIDING OP LEVEN IN HET 
BUITENLAND 
TIPS VAN EDOARDO CLEMENTI, ADVIESMANAGER, 
ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL

„Het beste advies voor werkzoekenden die overwegen in het buitenland te gaan werken, 
is: leer de taal. Via de taal krijg je inzicht in de cultuur. Sommige zaken kunnen gewoon-
weg niet worden vertaald.

Vaak onderschatten mensen het belang van cultuuraspecten wanneer zij naar het buiten-
land verhuizen om daar te gaan werken. Daarbij gaat het om taal en regelgeving op het 
gebied van de arbeidsmarkt, maar ook om de organisatiecultuur op de werkplek en in de 
samenleving als geheel. In de Scandinavische landen is weinig hiërarchie. Frankrijk is juist 
bijzonder hiërarchisch ingericht met een sterk gecentraliseerd systeem. In de Oost-Euro-
pese landen is autoriteit vaak erg belangrijk en wordt kritiek niet altijd op prijs gesteld.

Mijn indruk is dat de adviseurs van Eures zich terdege bewust zijn van het belang van het 
culturele aspect. Zij werken in een multiculturele organisatie en onderhouden contacten met 
collega’s in heel Europa. Zij vormen een goede bron van informatie voor werkzoekenden.”

„Mensen bereiden zich niet altijd goed voor op wonen en werken in het buitenland. Ze 
beseffen niet dat ze hun rechten en plichten moeten kennen. De diensten van Eures 
hebben als voordeel dat ze gratis en toegankelijk zijn. Ze verschaffen informatie die het 
zoeken naar een baan, verhuizen en werken in het buitenland stukken zekerder maakt.”

Piret Ustav, Eures-adviseur, Estland

GROTE VOORDELEN

Zich aanpassen aan werken in een vreemde omgeving is een vaardigheid op zich. Iemand 
die bijvoorbeeld een tijdje in Spanje, Roemenië en Zweden werkt, leert hoe hij zich aan ver-
schillende culturele patronen moet aanpassen en weet hoe hij het best met de mensen 
daar kan samenwerken. Dat zijn erg waardevolle vaardigheden.

Mensen die in een Zuid-Europees land als Italië werken, raken er bijvoorbeeld aan gewend 
zich flexibel op te stellen. Wanneer iemand er „vijf minuten” zegt, weten ze dat dit niet het-
zelfde betekent als vijf minuten voor een Duitser.
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LAAT ZIEN WAT VOOR ERVARING U HEBT

Werken in het buitenland, al is het maar kort, kan later van pas komen, zelfs in een andere 
sector. Het toont uw aanpassingsvermogen. Veel werkgevers kijken of een kandidaat inter-
nationale ervaring heeft.

BEREID U VOOR OP DE VALKUILEN

Wees voorbereid op de onvermijdelijke cultuurshock. Veel mensen zien bij hun vertrek alles 
door een roze bril, maar dat wordt allengs minder. Het is belangrijk dat u zich voorbereidt 
om de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.

Het komt voor dat werkzoekenden naar een ander land verhuizen zonder de vereiste talen-
kennis of andere vaardigheden. In sommige gevallen heeft dat er zelfs toe geleid dat 
ze dakloos werden en niet over de middelen beschikten om terug te keren. Ook gebeurt 
het dat migranten in een land blijven nadat ze hun baan door de economische crisis zijn 
kwijtgeraakt. Zij willen niet terugkeren omdat ze dan moeten toegeven dat ze niet zijn 
geslaagd. De adviseurs van Eures kunnen nuttige tips verschaffen om een dergelijke situ-
atie te voorkomen.

„Ik ben naar een banenmarkt in Bazel geweest en heb daar een Eures-adviseur uit 
Luxemburg ontmoet. Hij heeft me praktische en nuttige adviezen gegeven, waaronder 
informatie over de arbeidsmarkt, de woon- en werkomstandigheden in het land, en de 
manier waarop ik naar banen kon solliciteren. Ook gaf hij informatie over de stappen 
die nodig zijn voordat ik naar het buitenland zou verhuizen.” 

Werkzoekende uit Zwitserland, die nu in Luxemburg woont en werkt

BEREID U VOOR OP DE TERUGREIS

Wanneer u terugkeert naar uw eigen land, nadat u in het buitenland hebt gewerkt, kunt u 
een „omgekeerde cultuurshock” ervaren. Wellicht ben u gewend geraakt aan het wonen in 
een stad met een bepaalde manier van leven en vindt u niet dezelfde kwaliteit van leven 
wanneer u terugkeert. Uw perceptie van wat een goede levensstandaard is, is veranderd.

Soms denken mensen ook dat de plek die ze verlaten hebben, onveranderd zal zijn wanneer 
ze terugkeren. Dat kan tot teleurstelling leiden. Hun stad, baan, familie en netwerk zijn na 
drie jaar veranderd — in positieve, maar misschien ook in negatieve zin. Hoe dan ook, de 
kans dat u alles net zo aantreft als toen u vertrok, is klein.
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COMPETENTIEGERICHTE 
SOLLICITATIEGESPREKKEN

Een groeiend aantal werkgevers voert competentiegerichte (ook wel bekend als gestruc-
tureerde) sollicitatiegesprekken. Die blijken zeer effectief als het gaat om het voorspellen 
van toekomstige arbeidsprestaties en zijn objectiever dan ongestructureerde gesprekken.

In een competentiegericht sollicitatiegesprek is elke vraag bedoeld om de kandidaat op een 
specifieke vaardigheid of competentie te testen. Het antwoord kan worden getoetst aan 
vooraf vastgestelde criteria en op basis daarvan worden beoordeeld. Op die wijze worden 
kandidaten met de gestelde norm vergeleken en niet met elkaar.

Kandidaten krijgen vragen voorgeschoteld over hun gedrag in specifieke situaties, waarbij 
ze concrete voorbeelden moeten noemen. De vragenstellers kunnen vervolgens dieper gra-
ven en de kandidaten verzoeken hun gedrag of vaardigheden nader toe te lichten.

HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?

Zorg ervoor dat u weet welke vaardigheden en competenties voor de functie vereist zijn, 
zodat u op vragen daarover goed bent voorbereid. Voorbeelden van vaardigheden die vaak 
worden getest, zijn:

•	samenwerken met anderen;
•	plannen en organiseren;
•	analyse en probleemoplossing;
•	leiding geven en besluiten nemen;
•	communiceren.

Pas vervolgens de STAR-methode toe: situatie, taak, actie, resultaat.

Men kan u bijvoorbeeld vragen hoe u met stress omgaat en om een voorbeeld te geven 
van een situatie waarin u onder druk werkte. Beschrijf dan eerst de context (situatie) en 
wat er van u werd verwacht (taak). Vertel vervolgens uitgebreid wat u deed (actie). Geef 
tot slot aan hoe het afliep (resultaat). Benadruk uw eigen rol en hoe die aan de uitkomst 
heeft bijgedragen.

Om die vragen met succes te beantwoorden, is het belangrijk dat u concrete voorbeelden 
noemt met veel details. Het is niet voldoende het onderwerp theoretisch te behandelen.
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SOLLICITATIEPROCEDURES PER LAND 
BELANGRIJKSTE TIPS EN ADVIEZEN VAN MENSEN TER PLAATSE 
OVER HET ZOEKEN EN SOLLICITEREN NAAR EEN BAAN IN HET 
BUITENLAND

BANEN ZOEKEN

Waar kunt u naar banen zoeken?
Zoek naar advertenties op internet, in kranten, bij arbeidsbemiddelingsbureaus en bij par-
ticuliere wervingsbedrijven. Vergeet ook niet het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit te 
raadplegen. Op de eigen website van een bedrijf zijn soms nadere bijzonderheden over 
vacatures te vinden. Het bedrijf kan ook gebruikmaken van een extern wervingsbureau voor 
een eerste selectie van kandidaten.

Bekijk websites en media die gericht zijn op specifieke beroepen en sectoren of specifieke 
regio’s in Europa. Dat kan u helpen erachter te komen voor welke bedrijven en contact-
personen u graag zou willen werken. Sommige landen hebben websites die specifiek zijn 
bedoeld voor buitenlandse werkzoekenden.

Plaats uw cv op het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit en andere websites voor werk-
zoekenden. Let op: als er geen sluitingsdatum in de advertentie staat, controleer dan of 
de vacature nog openstaat voordat u solliciteert. Het komt voor dat er op websites verou-
derde advertenties staan.

Veel wervingsbureaus zijn gespecialiseerd in vacatures in een bepaalde sector en verza-
melen cv’s van veelbelovende kandidaten, die ze aan werkgevers ter inzage kunnen geven. 
Ga na welke specialistische personeelswervers er op het door u gekozen vakgebied zijn en 
neem contact met hen op voor actuele en toekomstige vacatures.

In sommige landen worden veel vacatures van mond tot mond en via persoonlijke netwer-
ken verspreid. Raadpleeg de landenparagrafen in dit boekje voor nadere details. Het zijn 
meestal kleinere ondernemingen die op die wijze personeel werven. Grotere bedrijven wil-
len hun vacatures zo breed mogelijk onder de aandacht brengen om de beste kandida-
ten te trekken.

„Wij zijn elk jaar betrokken bij de Eures-banendagen of andere wervingsevenementen. 
De statistieken zijn soms indrukwekkend. Zo waren er op een banenmarkt 900 vacatu-
res uit 17 EER-landen in diverse sectoren, waaronder de bouw, catering en horeca, tuin-
bouw, IT, gezondheidszorg en industrie.”

Ewa Staniewicz, Eures-adviseur, Polen
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Periode tussen de publicatie van de vacature en de eerste werkdag
Hoeveel tijd er zit tussen de publicatie van de vacature en de aanstelling van de gekozen 
kandidaat, hangt af van het soort baan. Sommige vacatures worden al op de dag van publi-
catie vervuld. Het komt echter ook voor dat de werkgever andere kandidaten wil ontmoeten 
of een antecedentenonderzoek wil verrichten en referenties opvraagt.

Verder gelden in sommige landen opzegtermijnen van enkele maanden. Werkgevers gaan 
ervan uit dat zij met inkomende en uitgaande medewerkers over aanvangsdata en over-
staptermijnen moeten onderhandelen.

SOLLICITEREN NAAR EEN BAAN

Reageren op een vacature
Volg de sollicitatieprocedure zoals die wordt vermeld in de advertentie. Sommige bedrijven 
vragen kandidaten een cv en een sollicitatiebrief op te sturen. Bij andere moet u een sol-
licitatieformulier invullen.

Solliciteer altijd in de taal die in de advertentie wordt gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Maak uw sollicitatie zo mogelijk persoonlijk: informeer hoe de medewerker heet die voor 
de selectieprocedure verantwoordelijk is (dat kan een personeelsfunctionaris of een afde-
lingshoofd zijn) en richt uw sollicitatie aan die persoon.

Houd een overzicht bij van de banen waarnaar u hebt gesolliciteerd. U zult dat nodig heb-
ben wanneer de werkgever contact met u opneemt.

Telefonisch contact opnemen
Bel indien nodig het bedrijf op voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, om een 
sollicitatieformulier aan te vragen of om de naam van een contactpersoon te achterhalen, 
zodat u uw sollicitatiebrief aan de juiste persoon kunt richten.

Wanneer u over een specifieke baan belt, geef dan aan of u belt voor meer informatie of 
om daadwerkelijk te solliciteren. Als uw telefoontje op een ongelegen moment komt, vraag 
dan wanneer u kunt terugbellen. Spreek kort en duidelijk en laat merken dat u het telefoon-
gesprek hebt voorbereid. Als u vanuit het buitenland belt, zeg dat dan. Geef aan of u het 
gesprek in uw eigen taal of in een andere (vreemde) taal wilt voeren.

Leg in beknopte, heldere bewoordingen uit waarom u geschikt bent voor de baan en pro-
beer een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Vermijd een luidruchtige achter-
grond, vooral wanneer u met een mobiele telefoon belt.

Noteer alle informatie die u telefonisch ontvangt.
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Verstuur een open sollicitatie
Als u spontaan schriftelijk solliciteert, wees dan overtuigend. U moet de werkgever het 
gevoel geven dat u het waard bent om voor een gesprek te worden uitgenodigd. Uw gram-
matica en spelling moeten perfect zijn en uw brief dient fascinatie op te roepen en posi-
tiviteit uit te stralen.

Geef eerst aan in wat voor functie u bent geïnteresseerd en beschrijf de vaardigheden, ken-
nis en ervaring die u hebt opgedaan en die vermoedelijk overeenkomen met datgene waar 
de werkgever naar op zoek is. Verstrek vervolgens andere informatie over uw achtergrond 
die de belangstelling van het bedrijf kan aanwakkeren. Vermeld tevens uw beschikbaar-
heid. En houd uw brief beknopt.

Cv en sollicitatiebrief
Het cv mag een algemeen karakter hebben, maar het is altijd beter om dat op een speci-
fieke sollicitatie af te stemmen.

De sollicitatiebrief is niet zomaar een bijlage bij een cv; hij moet persoonlijk en ter zake zijn 
en de aandacht trekken. Houd u aan de regels die gelden voor het opstellen van een brief 
in het desbetreffende land. Zoek van tevoren uit hoe die regels luiden.

Uw brief moet altijd zijn afgestemd op een specifieke vacature en worden ondertekend. Leg 
uit waarom u solliciteert. Vermeld het juiste adres van het bedrijf, de datum, de baan waar-
naar u solliciteert, waar u de advertentie hebt gevonden, wat u te bieden hebt (kwalifica-
ties, werk en ervaring), een verzoek om een persoonlijk gesprek, en uw naam en correcte 
contactgegevens. Als u geen naam van een contactpersoon hebt, gebruik dan de volgende 
aanhef in uw correspondentie (e-mail of brief): „Geachte heer/mevrouw”.

Leg uit waarom u geschikt bent voor de baan in kwestie en beschrijf wat uw bijdrage aan 
het bedrijf zal zijn. Ga in op de belangrijkste eisen die in de advertentie vermeld staan en 
vertel in eigen woorden hoe u daaraan voldoet. Concentreer u op wat u de werkgever kunt 
bieden en hoe nuttig het voor het bedrijf is als u wordt aangenomen (en ga niet in op de 
voordelen voor uzelf).

Wilt u zich onderscheiden? Verzamel dan informatie over het bedrijf voordat u sollici-
teert. Probeer iets te weten te komen over de mensen die er werken en de bedrijfscul-
tuur, de vestigingen in binnen- en buitenland, de omvang van het personeelsbestand 
en de toekomststrategie. Zoek in de vakpers en op de website van het bedrijf naar 
informatie om een completer beeld te krijgen (concurrentie, stand van zaken op de 
markt, lokale economische factoren).

Schenk aandacht aan de presentatie: Een duidelijke opmaak van uw brief en cv is 
van essentieel belang. Het Europese Europass-cv-formaat wordt in sommige landen vrij 
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algemeen gebruikt, maar niet in alle. Raadpleeg de landenparagrafen in dit boekje voor 
specifiek advies.

Zorg ervoor dat uw documenten gemakkelijk te lezen zijn en er netjes uitzien. Dat zal de 
werkgever aanspreken. Vermijd animaties of een fantasierijke vormgeving, tenzij dat tot 
de functie-eisen behoort.

Laat zien wat uw vaardigheden zijn: Geef niet alleen informatie over onderwijs, oplei-
ding en werkervaring, maar ook over de vaardigheden die u door vrijwilligerswerk of de 
beoefening van hobby’s hebt opgedaan. Vermeld dat u een rijbewijs hebt (indien van toe-
passing), welke talen u spreekt (en op welk niveau), en welke IT- of andere vaardig heden 
u hebt.

Foto’s: In sommige landen is het vaste regel een foto met een sollicitatie mee te stu-
ren. In andere landen is dat juist niet aan te raden. Raadpleeg de landenparagrafen in dit 
boekje voor advies.

Sollicitaties per e-mail
Gebruik geen grappig of humoristisch e-mailadres of cryptische onderwerpregel. Stuur uw 
sollicitatie niet via het e-mailadres van uw huidige werkgever en ook niet naar meerdere 
werkgevers tegelijkertijd. Vermeld in de onderwerpregel de functie waarnaar u solliciteert.

E-mailbijlagen
Beperk die tot een minimum en stuur geen grote bestanden mee. Als u een brief met cv of 
sollicitatieformulier stuurt, beschrijf dan kort in het begeleidende e-mailbericht welke bij-
lagen worden meegezonden. Het cv en de sollicitatiebrief moeten gewoonlijk als bijlagen 
worden meegestuurd (zie de landenparagrafen in dit boekje voor specifiek advies).

Als er een sollicitatieformulier moet worden ingevuld, let er dan op dat u alle vragen 
beantwoordt.

Wachten op een antwoord
Het komt nogal eens voor dat u geen antwoord op uw sollicitatie krijgt als de werkgever 
niet in uw profiel is geïnteresseerd.

VOORBEREIDING OP HET GESPREK

De cultuur ten aanzien van een sollicitatiegesprek is net zo divers als het aantal bedrijven 
en organisaties op de markt. Probeer daarover van tevoren zo veel mogelijk te weten te 
komen. Moet u documenten meenemen, een presentatie voorbereiden of als onderdeel van 
het gesprek psychometrische, praktische of andere tests doen? Hoelang zal het gesprek 
duren en wie zou u kunnen ontmoeten?
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Voor niet-specialistische functies blijft het meestal bij één gesprek. Wanneer het een 
gespecialiseerde of hogere functie betreft, zijn er soms diverse gespreksronden met meer-
dere vragenstellers.

Houd in gedachten dat het per land verschilt welke ondernemingen en merknamen bekend 
zijn. Ga op zoek naar equivalenten van bekende namen op uw cv om de vragensteller te 
helpen uw achtergrond te begrijpen. Hetzelfde geldt voor hulpmiddelen, software en pro-
tocollen: probeer de juiste termen of de equivalenten ervan te vinden in de taal van het 
land waar u solliciteert.

Die regel is ook van toepassing op het onderwijs en de opleidingen die u hebt gevolgd. Uni-
versiteiten, opleidingsinstituten en kwalificaties kunnen sterk verschillen. Geef indien nodig 
een korte beschrijving van de hoofdvakken die u hebt gevolgd, om de werkgever te laten 
zien hoe u aan de gestelde eisen voldoet.

Er is momenteel geen universele erkenning van onderwijskwalificaties in Europa. Dat bete-
kent dat een werkgever in een bepaald land onzeker kan zijn over het aannemen van een 
werknemer uit een ander land als diens kwalificatieniveau voor het bedrijf onduidelijk is. 
Om dat probleem op te lossen, kunt u gebruikmaken van het vaardighedenpaspoort van 
Europass, waarmee u een map creëert voor al uw documenten om een volledig beeld van 
al uw vaardigheden en kwalificaties te verschaffen (http://europass.cedefop.europa.eu/nl/
documents/european-skills-passport).

Vanaf 2013 zal het Eures-portaal voor beroepsmobiliteit ook sectorale vaardigheden-
paspoorten voor specifieke bedrijfstakken introduceren om werkzoekenden te helpen hun 
vaardigheden zodanig te formuleren dat werkgevers in heel Europa eenvoudig kunnen 
begrijpen wat die inhouden.

U kunt ook nuttige informatie vinden op het portaal Uw Europa: http://europa.eu/youreurope/
citizens 

Krijgt u de reiskosten voor een sollicitatiegesprek vergoed? Noteer het adres waar het 
gesprek plaatsvindt, hoe u daar kunt komen en hoeveel tijd u voor de reis moet uittrekken, 
zodat u niet te laat arriveert. Neem die gegevens en telefoonnummers van contactperso-
nen mee, zodat u het bedrijf kunt inlichten wanneer u verlaat bent.

Bedenk van tevoren wat u gaat aantrekken en probeer te beoordelen wat het effect is van 
uw persoonlijke presentatie, uw houding, uw lichaamstaal en de manier waarop u zich uit-
drukt. Non-verbale communicatie is bijna net zo belangrijk als wat u zegt.

Neem pen en papier mee zodat u tijdens het gesprek aantekeningen kunt maken.

http://europass.cedefop.europa.eu/nl/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/nl/documents/european-skills-passport
http://europa.eu/youreurope/citizens
http://europa.eu/youreurope/citizens
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Gesprekstips

•	Vraag van tevoren naar de opbouw van het gesprek, of er tests worden gedaan en zo ja, 
in welke vorm, of u een presentatie moet voorbereiden en of u kopieën of originelen van 
uw diploma’s of andere documenten moet meebrengen. Of lees die informatie na als u 
daarover al beschikt.

•	Neem een kopie van uw cv, het sollicitatieformulier, een notitieblok en pen mee, plus een 
lijst met vragen die u wilt stellen.

•	Bevestig uw aanwezigheid bij het gesprek en verifieer nog eens zorgvuldig datum, tijd 
en contactpersoon.

PERSOONLIJKE PRESENTATIE

Werkgevers letten tijdens sollicitatiegesprekken op nauwgezetheid, voorkomen, zelf-
beheersing, zelfvertrouwen, lichaamstaal en mate van voorbereiding.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat het gesprek begint. Schud uw vragenstellers de hand 
als u daartoe wordt uitgenodigd. Wacht totdat u een zitplaats wordt aangeboden. Probeer 
zelfverzekerd en beheerst over te komen. Spreek duidelijk en niet te zacht. Laat niet zien 
dat u nerveus bent. Maak oogcontact.

Lever geen kritiek op vroegere werkgevers of andere mensen. Zelfs als u wordt gevraagd 
om kritiek te leveren op iets of iemand, moet u er het beste van proberen te maken en 
alles zo positief mogelijk formuleren. Praat niet over persoonlijke of financiële problemen.

VRAGEN BEANTWOORDEN

Bereid u goed voor op de vragen die mogelijk worden gesteld. Vaak gaan de meeste vragen 
over uw ervaring, vaardigheden en motivatie. Overtuig uw vragenstellers ervan dat u heel 
gemotiveerd bent om de baan te krijgen. Vertel hun hoe uw sterke punten en interesses 
overeenkomen met wat de werkgever zoekt. Beantwoord vragen volledig maar beknopt. 
Beperk u tot feiten die voor de werkgever interessant kunnen zijn. Wees beleefd, eerlijk en 
professioneel. Lieg nooit.

Geef duidelijke en beknopte antwoorden en vermijd vakjargon of afkortingen. De volgende 
vragen worden dikwijls gesteld:

•	Waarom wilt u deze baan?
•	Welke bijdrage kunt u aan ons bedrijf leveren?
•	Vertel iets over uzelf. Wie bent u?
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•	Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
•	Waarom wilt u in dit land werken?
•	Hoelang denkt u in dit land te blijven?
•	Waarom hebt u uw vorige baan opgegeven?
•	Bent u voldoende gekwalificeerd voor deze baan?

Ga ervan uit dat u wordt gevraagd praktische voorbeelden te geven om uw motivatie en 
vaardigheden te tonen.

LASTIGE VRAGEN

Ga diplomatiek om met vragen over uw zwakke punten of ontoereikende kwalificaties. Pro-
beer uw zwakke punten als sterke punten te formuleren. Compenseer slechte ervaringen 
door verscheidene voorbeelden te geven van dingen die wel goed liepen en die u adequaat 
wist af te handelen.

Bereid u thuis voor op vragen over de redenen waarom u eerdere functies of werkgevers 
vaarwel hebt gezegd. Oefen daarmee met uw familie en vrienden. Vraag hun u eerlijk te 
vertellen of het antwoord overtuigend overkomt of niet.

PERSOONLIJKE VRAGEN

In sommige gesprekken komen niet-beroepsgebonden onderwerpen aan de orde. Bepaalde 
zaken worden echter als privé beschouwd en kandidaten hoeven zich niet verplicht te voe-
len vragen daarover te beantwoorden. Alle landen hebben antidiscriminatiewetgeving 
conform de EU-regels met betrekking tot seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, ras of 
etnische afkomst en godsdienstige overtuigingen. Andere punten die tijdens het gesprek 
niet mogen worden besproken, zijn politieke visies, gezondheid, burgerlijke staat of plan-
nen voor gezinsuitbreiding. Als dat soort vragen toch aan de orde komt, zeg dan: „Op welke 
wijze houdt deze vraag verband met de baan waarnaar ik solliciteer?”.

VRAGEN STELLEN

Over het algemeen geldt: bewaar uw vragen tot aan het einde van het gesprek. De vragen 
kunnen over het volgende gaan: de managementstructuur van het bedrijf, een doorsnee-
werkdag van de werknemer in de functie waarnaar wordt gesolliciteerd, de uiterste datum 
waarop de sollicitant een antwoord zal krijgen en de opleidings- en kwalificatieprogram-
ma’s die het bedrijf zijn personeel aanbiedt.
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OVER GELD PRATEN

Hoe er over geldzaken wordt gesproken, hangt af van het land en van de functie waar-
naar u solliciteert (zie de landenparagrafen in dit boekje voor specifiek advies). Laat bij 
twijfel de werkgever het voortouw nemen. Praat niet tijdens uw eerste gesprek over wat u 
wilt verdienen. In veel landen is het gebruikelijk dat er pas over het salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld nadat de werkgever heeft aangegeven met u in 
zee te willen gaan. 

Bij een klein bedrijf is de kans groter dat u over het salaris en secundaire arbeidsvoorwaar-
den kunt onderhandelen omdat grote ondernemingen en instellingen gewoonlijk een vaste 
salarisschaal hanteren.

Of het salaris per uur, dag, maand of jaar wordt aangeduid, verschilt per sector en per land 
(zie de landenparagrafen voor nadere informatie).
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EEN GOEDE INDRUK MAKEN

KLEDING

Ga na wat in de sector in kwestie de norm is ten aanzien van kleding (bijvoorbeeld klas-
siek en ingetogen of oorspronkelijk en individueel) en kleed u gepast, niet volgens de laat-
ste mode. Het is gebruikelijk om zich voor een sollicitatiegesprek professioneel te kleden, 
zelfs als de werkomgeving informeel is.

Over het algemeen wordt kandidaten geadviseerd er netjes uit te zien. Draag schone en 
nette schoenen; vermijd sportkleding of onthullende kleding (korte rokken, laag uitgesne-
den truitjes). Gebruik geen sterke deodoranten en parfums. Uw haar en baard moeten er 
schoon en verzorgd uitzien. Make-up en sieraden mogen niet te opvallend zijn. Zie ook de 
afzonderlijke landenparagrafen in dit boekje voor advies over kleding.

ALGEMEEN ADVIES

Wees beleefd en vriendelijk en toon uw glimlach. Maak oogcontact met de vragensteller. 
Luister aandachtig naar de vragen en beantwoord ze stuk voor stuk (ongeveer twee minu-
ten per vraag). Spreek duidelijk, zelfverzekerd en rustig.

Vergelijk uw sterke punten en ervaring met de functievereisten van de baan waarnaar u 
solliciteert. Bedank de werkgever voor zijn of haar tijd.

Laat zien dat u graag voor het bedrijf wilt werken door van tevoren zo veel mogelijk infor-
matie over het bedrijf in te winnen.
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WAAR VINDT U EURES IN EUROPA?

  EU-lidstaten: België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Grie-
kenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hon-
garije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 
Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

  Europese Economische Ruimte = EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 Zwitserland.

Eures is vertegenwoordigd in verschillende (grens)regio’s. Nadere informatie vindt u op 
het Eures-portaal.

Zoek uw dichtstbijzijnde  
Eures-adviseur op  
http://eures.europa.eu 

In het volgende hoofdstuk zijn bronnen als de landenpagina’s op de Eures-website, natio-
nale werkgelegenheidssites en Eurobarometer-verslagen gebruikt om per land inleidende 
teksten over toerisme en arbeidsmarkt te schrijven. De overige informatie in elk hoofdstuk 
is verstrekt door de organisaties die in de verschillende landen bij Eures zijn aangesloten.

http://eures.europa.eu/
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BELGIË 
Officiële talen ➔ Nederlands (noorden), Frans (zuiden), Duits
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 11,2 miljoen
Hoofdstad ➔ Brussel
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +32
Domeinextensie ➔ .be

WAAROM WERKEN IN BELGIË?

België is als thuishaven voor EU-instellingen en andere internationale 
organisaties een welvarend en meertalig land. Het Nederlandstalige 
Vlaamse noorden heeft badplaatsen, de historische steden Brugge 
en Gent, en de bruisende havenstad Antwerpen. In het zuiden wordt 
het Franstalige Wallonië gekenmerkt door dichte bossen, afgelegen 
heidevelden en een meer ontspannen manier van leven. Brussel is 
een smeltkroes van beide culturen en vormt een grote internationale 
gemeenschap.

De tekorten aan werknemers verschillen per regio, maar er zijn veel 
onvervulde vacatures, vooral in Wallonië en Brussel. Dat komt voor 
een deel omdat de profielen van de werkzoekenden niet stroken met 
de behoeften van de werkgevers. De meeste banen zijn te vinden 
in de dienstverlening of publieke sector. Verder is er voortdurend 
behoefte aan personeel op het gebied van gezondheidszorg en 
IT, onderwijzers, huishoudelijke hulpen, verkoopmedewerkers en 
kantoorpersoneel.
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WERK ZOEKEN

Om in België een baan te vinden, is het een 
pre Nederlands en/of Frans, de gangbaarste 
talen, te spreken. Duits wordt slechts in een 
klein deel van België gesproken. Brussel, 
de hoofdstad, is tweetalig: voor de meeste 
banen is kennis van zowel het Nederlands 
als het Frans noodzakelijk. Veel Engels-
sprekenden slagen er echter ook in werk in 
België te vinden, hoofdzakelijk in Brussel. 
Arbeidsplaatsen voor mensen die Engels 
spreken, kunnen worden gevonden op http://
jobsinbrussels.com

België heeft vier openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening voor de verschillende 
regio’s en taalgemeenschappen.

Actiris in de hoofdstad Brussel (tweetalig: 
Nederlands/Frans): http://www.actiris.be 

Le Forem in Wallonië (zuidelijke en Frans-
talige regio): http://www.leforem.be 

VDAB in Vlaanderen (noordelijke en Neder-
landstalige regio): http://www.vdab.be 

ADG in Duitstalige gebieden in het oosten 
van België: http://www.adg.be 

De rubriek Links van het Eures-portaal 
bevat links naar andere banensites en kran-
ten met vacatures. Zie ook de website over 
internationale mobiliteit en België: http://
www.bijob.be

Sollicitatietips

De meeste werkgevers selecteren kandi-
daten op basis van een cv en sollicitatie-
brief. Wanneer u solliciteert via e-mail, kunt 

u het best een „professioneel” e-mailadres 
gebruiken. Plaats een duidelijke verwijzing 
in uw e-mail en let op de opmaak van zowel 
de sollicitatiebrief als het cv. Schrijf uw sol-
licitatiebrief volgens de aanvaarde Belgi-
sche normen (BIN-normen, indien bekend).

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, dat wordt niet geadviseerd.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, de meeste sollicitaties worden per 
e-mail verstuurd.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het nationale model heeft de voorkeur, 
maar het Europass-formaat wordt steeds 
vaker gebruikt.

Telefonisch contact opnemen

Stel uzelf kort en duidelijk voor en spreek 
in de vereiste taal wanneer u naar de werk-
gever belt. Stel uzelf voor en zeg voor welke 
functie u belangstelling hebt als het een 
open sollicitatie betreft.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, in dit stadium is dat meestal niet 
nodig. Het kan echter zijn dat u ze bij de 
ondertekening van uw contract moet over-
leggen. Zorg er dus voor dat u een vertaling 
van uw diploma paraat hebt.

http://jobsinbrussels.com/
http://jobsinbrussels.com/
http://www.actiris.be/
http://www.leforem.be/
http://www.vdab.be/
http://www.adg.be/
http://www.bijob.be./
http://www.bijob.be./
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Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Zes weken, hoewel dat voor sommige 
banen (bijvoorbeeld vacatures met heel 
weinig sollicitanten) veel korter kan zijn.

Voorbereiding op het gesprek

Als de werkgever in uw profiel geïnteres-
seerd is, kunnen er een of meer gesprekken 
worden gevoerd. Ook beoordelingen, vaar-
digheden- en psychologische tests behoren 
tot de mogelijkheden.

Bereid u goed voor. Win informatie in over 
het bedrijf, bedenk waarom u voor die werk-
gever en in die sector wilt werken en oefen 
met het beantwoorden van vragen in een 
andere taal.

Een sollicitatiegesprek kan veeleer wor-
den gezien als een vorm van onderhande-
len dan als een vraag-en-antwoordronde. 
Werkgevers letten boven alles op uw hou-
ding, assertiviteit en beleefdheid, en op de 
manier waarop u uzelf presenteert. U wordt 
een vertegenwoordiger van het bedrijf en 
moet in het team passen.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk wordt het eerste gesprek door 
een psycholoog afgenomen. Daarna kan er 
een gesprek volgen met de lijnmanager of 
zelfs een toekomstige collega. Het laatste 
gesprek betreft onder meer loonbesprekin-
gen en wordt bijgewoond door een verte-
genwoordiger van de personeelsafdeling. 
Ga uit van 45 minuten voor een gesprek en 
een halve dag voor tests.

Geven we elkaar de hand?

Ja, in België is dat gebruikelijk.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Aan het begin van een sollicitatie  gesprek 
stellen de vertegenwoordigers van de 
werkgever zich doorgaans voor. Vervol-
gens wordt de kandidaat gevraagd iets 
over zichzelf te vertellen. De vragenstel-
lers beginnen met zeer algemene vragen en 
schakelen geleidelijk over op zeer gedetail-
leerde vragen. Aan het eind van het gesprek 
kan de kandidaat aanvullende vragen stel-
len. Het gesprek wordt afgesloten met prak-
tische afspraken over de periode waarin de 
werkgever een beslissing neemt, en over 
de terugkoppeling van dat besluit naar de 
werknemer.

De sfeer is doorgaans formeel en professio-
neel. Zorg ervoor dat u zowel voor als na 
het gesprek professioneel blijft. Beperk u tot 
onderwerpen die voor de werkgever interes-
sant kunnen zijn. Let op hoe de vragenstel-
lers zich voorstellen; gebruik hun voornaam 
alleen als zij dat zelf ook doen. Wees u 
ervan bewust dat de sfeer tijdens een sol-
licitatiegesprek niet altijd de bedrijfscultuur 
weerspiegelt.

Wanneer is een vraag ongepast?

U hoeft geen vragen te beantwoorden 
over godsdienst, seksualiteit, plannen 
voor gezinsuitbreiding enz. Door geen ant-
woord op gevoelige vragen te geven, kunt 
u ook laten zien dat u assertief bent, wat 
als een sterk punt kan gelden. U kunt een 
officiële klacht indienen als u vindt dat 
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u het slachtoffer van discriminatie bent 
geworden.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Referenties en aanbevelingsbrieven wor-
den in België niet gebruikt. Het gebeurt wel 
eens, maar niet vaak. Voor sommige func-
ties kan een bewijs van goed gedrag wor-
den gevraagd.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Loononderhandelingen vinden doorgaans 
plaats in de laatste fase van de wer-
vingsprocedure, wanneer de sollicitant de 
kans krijgt om vragen te stellen. Het sala-
ris wordt meestal uitgedrukt als het bruto-
loon, per maand of per uur, naargelang het 
soort contract. U hoeft niet bang te zijn om 
meer duidelijkheid te vragen over de exacte 
inhoud van uw salarispakket. Er kan soms 
worden onderhandeld over een bijkomend 
dertiende of zelfs veertiende maandsala-
ris op jaarbasis. Die extra maandsalarissen 
zijn niet opgenomen in het salaris dat ver-
meld staat in advertenties. Onderhandelen 
over het salaris is alleen mogelijk in de pri-
vate sector.

De voornaamste secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn maaltijdbonnen, een hos-
pitalisatieverzekering, een bedrijfsauto, 
een mobiele telefoon, een computer en 
de terugbetaling van vervoerskosten van 
pendelaars. De onderhandelingen worden 
gevoerd tussen de sollicitant en een verte-
genwoordiger van de personeelsdienst.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Juridisch gezien kan aan sollicitanten niet 
worden gevraagd één dag op proef te 
komen werken, tenzij dat geregeld wordt via 
een uitzendbureau (wat inhoudt dat u voor 
die dag wordt betaald). Praktische tests op 
de werkvloer zijn mogelijk, maar die mogen 
niet langer duren dan nodig is om uw vaar-
digheden te kunnen toetsen.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Zeven tot veertien dagen voor arbeiders; 
één tot twaalf maanden voor bedienden.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Over het algemeen zal de werkgever uw 
reiskosten niet vergoeden.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Dat hangt af van de functie en van de 
werkgever.

Feedback en vervolg

Als een werkgever heeft beloofd u binnen 
één week feedback te geven, bel dan niet 
vóór die tijd. Als het bedrijf na twee weken 
nog geen contact met u heeft opgenomen, 
mag u telefonisch om feedback vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Wees altijd stipt. Probeer vijf minuten vóór 
aanvang aanwezig te zijn. Neem contact op 
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met de werkgever wanneer u denkt dat u te 
laat zult zijn door het verkeer, treinvertra-
gingen enz. Zorg er dus voor dat u een tele-
foonnummer bij u hebt wanneer u op weg 
bent naar het sollicitatiegesprek.

Kledingadvies

Kleed u zoals volgens u gebruikelijk is in 
de functie waarnaar u solliciteert. Overdrijf 
daarbij niet, maar draag ook niet te infor-
mele kleding. Sieraden en parfum moeten 
bij uw kleding passen. Vergeet niet dat de 
manier waarop u zich presenteert, een spie-
gel is van uw persoonlijkheid.
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BULGARIJE 
Officiële taal ➔ Bulgaars
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 7,3 miljoen
Hoofdstad ➔ Sofia
Valuta ➔ Bulgaarse lev (BGN)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +359
Domeinextensie ➔ .bg

WAAROM WERKEN IN BULGARIJE?

Zonliefhebbers begeven zich in groten getale naar de stranden aan 
de Zwarte Zee, terwijl meer avontuurlijk ingestelde mensen over de 
ruige bergen en door de bossen trekken waar nog steeds lynxen, 
beren en andere zeldzame wilde dieren rondlopen. Liefhebbers 
van geschiedenis kunnen volop overblijfselen uit de Romeinse tijd 
bekijken en kennismaken met de oude Thraciërs, een prehistorisch 
volk dat bekendstaat om zijn vaardigheden op het gebied van 
metaalbewerking en paardrijkunst, en om zijn artistieke cultuur.

Sinds de toetreding tot de EU in 2007 heeft Bulgarije een sterke 
economische groei doorgemaakt. Voor Europese begrippen heeft 
het echter nog steeds een hoge werkloosheid en lage lonen. Er 
zijn wellicht meer mogelijkheden voor ondernemers, en veel 
multinationale bedrijven hebben personeel nodig om hun groeiende 
zakelijke belangen te behartigen. De meeste banen zijn te vinden in 
de dienstensector; daarna volgen de industrie en de landbouw. In de 
horeca en het toerisme is veel vraag naar personeel.

„Bulgarije is een goed land om in te wonen en te werken. De bevolking is 
open, eerlijk, vriendelijk, gastvrij en respectvol jegens mensen uit andere 
landen. Het landschap is prachtig, het klimaat is goed en het land heeft 
een bruisend cultureel leven. En de wijn en de keuken zijn uitstekend!”

Elena Vidinska, Eures-adviseur, Bulgarije
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WERK ZOEKEN

Werkzoekenden kunnen hun zoektocht naar 
werk beginnen bij het nationale bureau voor 
arbeidsvoorziening, de grootste bemidde-
laar op de arbeidsmarkt. Er zijn ook enkele 
particuliere bureaus actief, zoals Adecco 
Bulgaria, Manpower Bulgaria, Job Tiger en 
Jobs.bg. Bezoek voor internetkoppelingen 
naar die organisaties de Links-pag ina van 
het Eures-portaal. Andere bronnen zijn de 
Eures-pagina op het eigen portaal van het 
Bulgaarse bureau voor arbeidsvoorziening 
(http://www.az.government.bg/eures) en de 
lokale arbeidsbureaus in het hele land.

Sollicitatietips

Bij de standaardsollicitatieprocedure bieden 
kandidaten zich aan voor een baan, waarna 
zij worden uitgenodigd voor een gesprek 
met de werkgever of zijn of haar verte-
genwoordiger. Behalve een cv vraagt de 
werkgever gewoonlijk om een korte motiva-
tiebrief, waaruit blijkt waarom de kandidaat 
belangstelling heeft voor de vacature.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Een foto op het cv is aan te raden, maar 
niet verplicht.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, de sollicitatiebrief moet op de compu-
ter worden getypt.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, het Europese (Europass)-cv heeft de 
voorkeur.

Telefonisch contact opnemen

Het is doorgaans niet aan te raden via de 
telefoon naar een baan te solliciteren omdat 
werkgevers de sollicitant dan gemakkelij-
ker kunnen uitsluiten. Een telefoongesprek is 
bedoeld om een afspraak te maken voor een 
sollicitatiegesprek. Handel daarbij als volgt: 
stel uzelf voor, maak duidelijk in welke func-
tie u bent geïnteresseerd en geef de reden 
aan waarom u belt. Vertel in beknopte en 
heldere bewoordingen waarom u geschikt 
bent voor de baan en probeer een datum af 
te spreken voor een gesprek.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, maar misschien moet u tijdens het 
gesprek wel een kopie van uw diploma 
overleggen.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat hangt af van de behoeften van de 
werkgever, maar een periode van diverse 
maanden is een zeldzaamheid.

Voorbereiding op het gesprek

Sollicitanten moeten op de hoogte zijn van 
de activiteiten van het bedrijf, het manage-
ment, de klanten en concurrenten, en van 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. 

http://www.az.government.bg/eures
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Werkgevers letten tijdens sollicitatiegesprek-
ken op nauwgezetheid, voorkomen, zelf-
beheersing, zelfvertrouwen en lichaamstaal.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Als het gesprek op het plaatselijke arbeids-
bureau wordt gehouden, nemen een func-
tionaris van het bureau, de kandidaat en 
de werkgever of diens vertegenwoordi-
ger daaraan deel. Als het gesprek op het 
bedrijf wordt gehouden, zijn de werkgever 
of diens vertegenwoordiger en de kandi-
daat aanwezig.

Geven we elkaar de hand?

Soms, maar uitsluitend op initiatief van de 
vragensteller. Als er meerdere vragenstel-
lers zijn, geeft u geen hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Het sollicitatiegesprek neemt een half uur 
tot maximaal één uur in beslag. Wanneer 
de werkgever erop aandringt dat de kandi-
daat na de bijeenkomst een praktische test 
aflegt, duurt de procedure langer.

Sollicitatiegesprekken verlopen over het 
algemeen volgens een basisstructuur. Na 
de begroeting stelt de werkgever of diens 
vertegenwoordiger vragen aan de kandi-
daat. De werkgever zal proberen een nor-
male conversatie met de kandidaat aan te 
gaan, die wordt geacht zelfverzekerd en 
beheerst te zijn.

Kandidaten moeten beleefd en vriende-
lijk zijn en hun glimlach tonen; oogcontact 
maken; aandachtig naar vragen luisteren; 

op elke vraag een antwoord van maximaal 
twee minuten geven; duidelijk, zelfverze-
kerd en rustig spreken; hun sterke punten 
kort samenvatten en hun ervaring verge-
lijken met de functievereisten van de baan 
waarnaar zij solliciteren.

Een kandidaat mag op het einde van het 
gesprek vragen stellen. Die vragen kun-
nen gaan over de beheersstructuur van 
het bedrijf, een doorsneewerkdag van een 
werknemer in de functie waarnaar wordt 
gesolliciteerd, de uiterste datum waarop de 
sollicitant een antwoord zal krijgen, en de 
opleidings- en kwalificatieprogramma’s die 
het bedrijf zijn personeel aanbiedt enz.

Wanneer is een vraag ongepast?

De wet op de bevordering van de tewerk-
stelling verbiedt directe of indirecte discri-
minatie in sollicitatieprocedures. Werkgevers 
mogen geen vragen stellen over het privé-
leven van sollicitanten. De wet bescherming 
persoonsgegevens definieert persoons -
gegevens als alle gegevens over een indi-
viduele persoon die via een uniek nummer 
kunnen worden opgespoord.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Vorige werkgevers kunnen als referentie 
dienen en bewijzen overleggen dat de kan-
didaat geschikt is voor de baan in kwestie. 
Sommige werkgevers vragen om aanbeve-
lingsbrieven. Of een bewijs van goed gedrag 
is vereist, hangt af van de aard van het 
werk.
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Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Kandidaten moeten tijdens het gesprek niet 
over het salaris beginnen. Het is gebruikelijk 
dat er pas over het salaris en andere voor-
delen wordt onderhandeld nadat de werk-
gever heeft aangegeven met u in zee te 
willen gaan. Naargelang de overeenkomst 
wordt de vergoeding berekend op uur- of 
maandbasis. Het vergoedingsniveau zelf 
hangt af van de werkduur of de produc-
tiecijfers. Werkgevers onderhandelen met 
werknemers over het salaris voor één ele-
ment (het productiequotum), dat nooit min-
der mag bedragen dan het bedrag dat werd 
vastgesteld in de collectieve arbeidsover-
eenkomst. Voor bepaalde beroepsgroepen 
bestaan er minimale beloningen. In alle 
andere gevallen mag het salaris niet lager 
liggen dan het minimumloon dat jaarlijks 
door de regering wordt vastgesteld.

Het salaris wordt gewoonlijk per maand uit-
betaald, hoewel in sommige gevallen een 
wekelijkse betaling tot de mogelijkheden 
behoort. Het is gebruikelijk dat er onge-
veer halverwege de maandelijkse periode 
een voorschot (deel van het maandsalaris) 
wordt verstrekt. Sommige grote particuliere 
bedrijven keren prestatiebonussen uit.

Het is niet gebruikelijk over andere arbeids-
voorwaarden te onderhandelen. Sociale-
zekerheidsbijdragen, ziektekostenpremies 
en belastingen worden wettelijk vastge-
steld en door de werkgever op het salaris 
in mindering gebracht. Het is de werkgever 
toegestaan extra voordelen of meer vakan-
tiedagen aan te bieden.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Alleen als onderdeel van de proeftijd (zie 
hieronder).

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Bedrijven vragen kandidaten doorgaans 
in te stemmen met een proeftijd van zes 
maanden, conform de Bulgaarse arbeids-
wet. Tijdens die periode kan de werknemer 
zonder opzegtermijn worden ontslagen.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Dat komt slechts heel zelden voor. De reis-
kosten kunnen op grond van enkele speci-
fieke programma’s worden vergoed aan 
werklozen die bij arbeidsbureaus staan 
ingeschreven.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Wanneer een sollicitant door een arbeids-
bureau naar een werkgever wordt door-
verwezen, is de werkgever verplicht het 
plaatselijke arbeidsbureau binnen zeven 
dagen van de uitslag van de selectiepro-
cedure op de hoogte te brengen. Wanneer 
het lokale arbeidsbureau bij het regelen 
van het gesprek is betrokken, behoort het 
niet-succesvolle kandidaten over de beslis-
sing van de werkgever te informeren. In 
andere gevallen bestaat er voor de werk-
gever geen wettelijke verplichting om solli-
citanten de uitslag van de selectieprocedure 
mee te delen.
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Feedback en vervolg

Bedank de werkgever aan het eind van 
het gesprek voor zijn of haar tijd of schrijf 
naderhand een bedankbrief. Tenzij andere 
afspraken zijn gemaakt, mag de sollicitant 
enige tijd na het gesprek contact opnemen 
met de werkgever om naar de uitkomst van 
het gesprek te vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij 
ongeveer tien minuten vóór de afgesproken 
tijd aanwezig zijn.

Kledingadvies

Draag nette, gemakkelijk zittende kleding: 
geen sportkleding, korte rokken of felle 
kleuren. Uw kleren moeten schoon zijn en 
de bijpassende schoenen gepoetst. Vermijd 
sterke deodoranten en parfums, en schenk 
aandacht aan details als schoon haar, 
nagels en kapsel. Mannen moeten gladge-
schoren zijn of een verzorgde baard heb-
ben. Draag geen opzichtige sieraden.
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TSJECHIË 
Officiële taal ➔ Tsjechisch
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 10,5 miljoen
Hoofdstad ➔ Praag
Valuta ➔ Tsjechische kroon (CZK)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +420
Domeinextensie ➔ .cz

WAAROM WERKEN IN TSJECHIË?

Het land omvat de oude regio’s Bohemen en Moravië, en bevindt 
zich op een kruispunt van Europese culturen. Praag, de fantastische 
hoofdstad, heeft een bruisend kunstcircuit; het landschap is bezaaid 
met kastelen, historische dorpen en kuuroorden.

De economische crisis is voor veel Tsjechische bedrijven een uitdaging 
gebleken. De werkgelegenheid in de bouw en de dienstensector 
heeft zich echter relatief goed gehouden. De werkloosheid loopt 
per regio sterk uiteen: het noorden en oosten hebben een veel 
hogere werkloosheid dan Praag en het midden van het land, die 
nog altijd buitenlandse investeerders en grote aantallen toeristen 
aantrekken. Vacatures hebben meestal betrekking op catering- en 
winkelpersoneel, verkoopvertegenwoordigers, veiligheidspersoneel, 
vrachtwagenchauffeurs, gekwalificeerde ingenieurs, technici en 
machinebedieners.



40 T S J E C H I Ë 

WERK ZOEKEN

Vacatures komen van het arbeidsbureau of 
van werkgevers, hoewel veel werkgevers 
in Tsjechië gebruikmaken van de diensten 
van particuliere bureaus voor arbeidsvoor-
ziening, die informatie over vacatures ver-
schaffen wanneer u zich daarbij inschrijft.

Sollicitatietips

Reageer zo snel mogelijk op een vacature 
waarin u bent geïnteresseerd en houd daar-
bij rekening met de in de advertentie ver-
melde criteria. U wilt de belangstelling van 
de werkgever wekken en het eerste contact 
is heel belangrijk.

Als u elektronisch solliciteert, stuur dan een 
sollicitatiebrief van ten hoogste één pagina 
en een overzichtelijk opgebouwd cv. Stuur 
uw sollicitatie niet via het e-mailadres van 
uw huidige werkgever, noch via een adres 
met een alias. Stuur uw sollicitatie ook niet 
naar meerdere werkgevers tegelijkertijd.

Vermeld in de subjectregel van de e-mail 
bijvoorbeeld de naam van de func-
tie en geef duidelijk aan welke bijlagen u 
meestuurt. Verzend uw cv als bijlage.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, dat is de gangbare praktijk.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, sollicitaties kunnen zowel met de hand 
worden geschreven als worden getypt. Zorg 

ervoor dat de tekst goed leesbaar is, als u 
voor een handgeschreven brief kiest.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, dat formaat heeft de voorkeur.

Telefonisch contact opnemen

Als u telefonisch contact met de werk  gever 
opneemt, doe dat dan bij voorkeur aan het 
begin van de werkdag. Probeer de per-
soon die verantwoordelijk is voor uw vak-
gebied aan de lijn te krijgen. Zorg dat u 
klaar bent voor vragen; houd een balpen, 
notitieboekje en uw cv bij de hand. Geef 
korte, zakelijke antwoorden en vraag of een 
persoonlijk onderhoud mogelijk is. Probeer 
indien mogelijk het voorgestelde tijdstip te 
aanvaarden.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, personeelswervers beoordelen diplo-
ma’s of andere documenten gewoonlijk 
tijdens de gespreksfase. Normaal gespro-
ken moeten sollicitanten na het onderteke-
nen van de arbeidsovereenkomst kopieën 
van hun diploma’s en andere documenten 
overleggen.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat verschilt. In de advertentie staat de 
precieze aanvangsdatum vermeld of de 
werkgever en de sollicitant spreken dat 
onderling af.
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Voorbereiding op het gesprek

Personeelswervers verwachten van solli-
citanten dat zij informatie inwinnen over 
het bedrijf (structuur en activiteiten) en op 
de hoogte zijn van de details van de open-
staande betrekking. Zij vragen de sollicitan-
ten waarom zij juist bij het betrokken bedrijf 
willen werken. Kandidaten moeten ook 
voorbereid zijn op vragen over hun gespe-
cialiseerde kennis en eventuele andere 
kwalificaties (persoonlijke kwaliteiten, ver-
mogen om zelfstandig of in teamverband 
te werken, betrouwbaarheid, aanpassings-
vermogen en ervaring). Sommige werk-
gevers eisen ook een psychologische test 
om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid 
van de sollicitanten.

Het gangbaarste sollicitatiegesprek is een 
persoonlijk onderhoud. De eerste ronde van 
sollicitaties kan echter via e-mail gebeu-
ren. Nieuwe communicatiemiddelen begin-
nen nog maar pas hun intrede te doen bij 
sollicitatiegesprekken.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

In de regel één tot drie vragenstellers.

Geven we elkaar de hand?

Ja, dat is de standaardpraktijk.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

De meeste gesprekken beginnen met wat 
inleidende, korte vragen over uw persoons-
gegevens. Dat wordt gevolgd door vragen 
waarmee de medewerker van de perso-
neelsdienst meer gedetailleerde informatie 

over de sollicitanten, hun verwachtingen en 
loopbaandoelstellingen te weten wil komen. 
Die vragen zijn vooral gericht op gevolgde 
opleidingen en werkervaring. Het volgende 
deel van het sollicitatiegesprek gaat over 
de vacature zelf. Daarbij krijgt de kandidaat 
uitleg over het bedrijf, de onderlinge relaties 
en de werkomgeving.

Gangbare vragen zijn: „Kunt u ons iets over 
uzelf vertellen?”, „Wat verwacht u van een 
baan in ons bedrijf?”, „Waarom zouden wij 
u moeten aannemen?”, „Waarom hebt u 
uw vorige baan opgegeven?”, „Wat deed u 
toen u werkloos was?”, „Wanneer kunt u bij 
ons beginnen?”, „Welke verwachtingen hebt 
u ten aanzien van uw salaris?” en „Bent u 
bereid om overuren te maken?”. 

Op het einde van het gesprek kunnen 
niet-beroepsgebonden vragen aan bod 
komen of krijgen de sollicitanten de tijd om 
hun motivatie voor de baan toe te lichten 
en hun vaardigheden en kennis te tonen. 
Het is belangrijk dat u zelfverzekerd over-
komt en blijk geeft van belangstelling voor 
zowel de baan als voor het bedrijf. Het sala-
ris kan het best onbesproken blijven totdat 
de werk  gever het aan de orde stelt of het 
bedrijf u in dienst wil nemen.

Wanneer is een vraag ongepast?

Antidiscriminatiewetgeving valt onder wet-
telijke regelingen (arbeidsrecht enz.). Vra-
gen over politieke voorkeur, lidmaatschap 
van een politieke partij, godsdienstige over-
tuiging, gezinssituatie en eigendommen of 
partnerschapsrelaties en burgerlijke staat 
mogen niet worden gesteld.
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Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Referenties en aanbevelingsbrieven worden 
doorgaans niet gevraagd. Werkgevers bel-
len de vorige werkgever van sollicitanten op 
om de informatie over hun laatste baan te 
controleren.

Een bewijs van goed gedrag is doorgaans 
vereist voor bepaalde functies, zoals docen-
ten, rechters of politiefunctionarissen. Een 
dergelijk bewijs wordt afgegeven door de 
nationale terminal voor het aanvragen van 
gewaarmerkte documenten (Czech POINTs) 
— een netwerk van ondersteunde openbare 
centra waar elke burger informatie kan ver-
krijgen over de gegevens die de staat in zijn 
centrale registers van hem of haar bewaart.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Als u over uw salaris wilt onderhandelen, 
moet u weten wat voor salaris gangbaar is 
omdat het per branche en per plaats kan 
verschillen. Bij kleinere en private werk-
gevers is de kans groter dat u over het 
salaris kunt onderhandelen. Bij grote bedrij-
ven, de overheid of begrotingsafhanke-
lijke instellingen liggen de salarisschalen 
meestal vast. De arbeidsvergoeding wordt 
uitgedrukt in een bedrag per uur of per 
maand en slechts in uitzonderlijke geval-
len per jaar (behalve voor de hoogste 
kaderfuncties).

De regels voor doorbetaling tijdens vakan-
ties staan in de arbeidswet, maar kunnen 
via een overeenkomst tussen de werkgever 
en de vakbonden worden gewijzigd. In som-
mige gevallen kan worden onderhandeld 
over jaarlijkse bonussen en de bijbehorende 
voorwaarden, vooral wanneer het gaat om 
kaderfuncties.

Andere voordelen kunnen als extraatje wor-
den aangeboden, bijvoorbeeld kortingen op 
bedrijfsproducten, maaltijdbonnen, bonnen 
voor theaters en zwembaden, kortingsbon-
nen en vakantietoeslagen. Er is ruimte voor 
onderhandeling tussen de werkgever en de 
vakbond van het bedrijf.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Dat is wettelijk niet toegestaan. Werk-
nemers moeten een contract hebben en 
ontvangen salaris voor al het werk dat ze 
verrichten.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De werkgever of werknemer kan het con-
tract gedurende de proeftijd op elk moment 
opzeggen. De proeftijd duurt maximaal drie 
maanden (zes maanden voor kaderperso-
neel). Soms is het mogelijk de proeftijd te 
verkorten (tot minder dan drie maanden). 
Sollicitanten gaan meestal akkoord met het 
voorstel van het bedrijf.
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Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Nee, dat is niet gebruikelijk.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Enige tijd na het gesprek krijgt u de beslis-
sing van de werkgever te horen (die u schrif-
telijk moet worden bekendgemaakt). Als 
de beslissing positief uitvalt en u besloten 
hebt de baan te aanvaarden, neemt u con-
tact op met de personeelsmedewerker (per-
soneelsmanager) van het bedrijf. U brengt 
hem of haar van uw besluit op de hoogte 
en spreekt af wanneer u begint te werken. 
Maak ook afspraken over andere belang-
rijke zaken uit de arbeidsovereenkomst.

Feedback en vervolg

Afgewezen kandidaten kunnen telefonisch 
vragen waarom zij niet zijn geselecteerd, 
maar dat is geen gangbare praktijk.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Wanneer een sollicitant te laat komt op 
een gesprek, wordt dat doorgaans niet 

getolereerd. Vijf minuten vertraging is nog 
aanvaardbaar, maar zeker niet meer.

Kledingadvies

De kleding moet bij de functie passen. Voor 
mannen worden een donker pak, een effen 
stropdas, lederen schoenen van goede kwa-
liteit en een aktetas gewoonlijk aanbevolen. 
Voor vrouwen wordt een ingetogen twee-
delig pak, broekpak of mantelpak aanbe-
volen (de rok moet tot de knie zijn), plus 
pumps van goede kwaliteit, een bescheiden 
hoeveelheid make-up en een kapsel dat bij 
u past. Als sieraden kunt u een kleine bro-
che, een dunne ketting en discrete oorbellen 
dragen. Zij mogen louter dienen als acces-
soires bij uw kleren.

Nog andere adviezen?

Probeer zo veel mogelijk te weten te komen 
over het bedrijf, de mensen die er werken 
en de bedrijfscultuur. Bereid u goed voor op 
het gesprek. Blijf positief en probeer u aan 
te passen aan de cultuur van het bedrijf. 
Praat niet te veel. Geef duidelijke antwoor-
den op vragen.
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DENEMARKEN 
Officiële taal ➔ Deens
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 5,6 miljoen
Hoofdstad ➔ Kopenhagen
Valuta ➔ Deense kroon (DKK)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +45
Domeinextensie ➔ .dk

WAAROM WERKEN IN DENEMARKEN?

In Denemarken bent u nooit meer dan een uur verwijderd van de 
kust. Het land staat bekend als een van de gelukkigste op aarde en 
tevens om zijn vaardigheden op het gebied van kunstnijverheid en 
vormgeving, en om zijn efficiënte overheidsdiensten. De kloof tussen 
arm en rijk is in Denemarken erg klein; de meeste Denen behoren tot 
een welvarende middenklasse.

De werkloosheid is lager dan gemiddeld in Europa. Hoewel ook Dene-
marken de gevolgen van de economische crisis aan den lijve onder-
vindt, is het voor werkgevers nog steeds lastig bepaalde vacatures 
op te vullen, bijvoorbeeld voor werktuigbouwkundigen en IT-inge-
nieurs, artsen, psychologen, IT-consultants, softwareontwikkelaars 
en farmaconomen (geneesmiddelenspecialisten).
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WERK ZOEKEN

Werkgevers plaatsen vacatures op hun 
eigen website of op de officiële site http://
jobnet.dk. Vacatures voor buitenlandse 
werkzoekenden kunnen ook worden gevon-
den op http://www.workindenmark.dk, waar 
u tevens uw cv kunt indienen. In sommige 
gevallen worden vacatures op verzoek van 
werkgevers ook op bepaalde nationale web-
sites geplaatst. Werkgevers kunnen ook een 
beroep doen op wervingsbureaus voor een 
eerste doorlichting van kandidaten.

Sollicitatietips

De sollicitatieprocedure wordt beschreven 
in de advertentie en moet worden gevolgd.

De kandidaten staan doorgaans in direct 
contact met de werkgevers. Wanneer u sol-
liciteert — gewoonlijk via elektronische weg 
— is het erg belangrijk dat u uw sollicitatie 
afstemt op de werkgever in kwestie. Neem 
alleen contact op met de werkgever in de 
taal die in de advertentie wordt gevraagd. 
U hoeft niet over alle gevraagde kwalifica-
ties te beschikken, maar u moet wel de in de 
advertentie vermelde taal spreken. Schrijf 
de sollicitatiebrief altijd zelf en leg zelf con-
tact. Documenten in een vreemde taal moe-
ten authentiek zijn.

De volgende zaken zijn tijdens een sollicita-
tieprocedure beslist niet aanvaardbaar: ver-
keerde spelling van de naam en het adres 
van de werkgever; fouten in de sollicitatie-
brief; een niet-loyale houding jegens vroe-
gere werkgevers, en te laat komen voor een 
gesprek.

„De Eures-adviseur gaf me informatie 
over een tuinderscursus in Denemarken, 
die kon worden gecombineerd met een 
cursus Deens en werk op een Deense 
boerderij. Voor mij was dat een interes-
sante kans en een manier om nieuwe 
kennis en vaardigheden te verwerven 
die ik in mijn verdere beroepsleven goed 
kan gebruiken. Het verbreedt je horizon, 
maakt je onafhankelijker en vergroot je 
persoonlijke netwerk.”
Sarunas, werkzoekende uit Litouwen

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Foto’s zijn facultatief, hoewel ze steeds 
vaker worden meegestuurd.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, schrijf uw sollicitatie niet met de hand.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Europass-cv’s zijn niet populair bij Deense 
werkgevers. Er wordt van u verwacht dat 
u een persoonlijk en doelgericht cv opstelt.

Telefonisch contact opnemen

Het is aan te raden het bedrijf telefonisch 
te benaderen wanneer u een open sollici-
tatie wilt sturen. Dat zal u helpen een doel-
gerichte brief te schrijven. In advertenties 
staat met wie u contact kunt opnemen; 
maak gerust gebruik van die mogelijkheid 
voordat u een brief stuurt. Bereid uw vra-
gen goed voor zodat u niet zult worden 
herinnerd als een kandidaat aan wie de 

http://jobnet.dk/
http://jobnet.dk/
http://www.workindenmark.dk/
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werkgever tijd heeft verspild. Stel geen vra-
gen over het salaris; dat punt komt tijdens 
het gesprek aan de orde.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, behalve wanneer daar in de adverten-
tie uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Een 
sollicitatie bestaat uit een cv en een sollici-
tatiebrief, tenzij anders vermeld.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat varieert, maar is ongeveer één tot twee 
maanden.

Voorbereiding op het gesprek

Het sollicitatiegesprek is een dialoog tus-
sen u en de vragenstellers. U wordt dan ook 
geacht u actief op te stellen en met vra-
gen te komen. Bedenk vragen van tevoren 
en probeer informatie te vergaren over de 
waarden en de missie van het bedrijf. Er kan 
ook een psychologische of praktische test 
plaatsvinden.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk zijn er één tot vijf vragenstellers 
bij het gesprek aanwezig. Het is belangrijk 
met alle vragenstellers een goed oogcon-
tact te hebben. Richt u op alle aanwezi-
gen zodat niemand het gevoel heeft dat hij 
of zij wordt genegeerd. Een gesprek duurt 
gewoonlijk maximaal één uur. De kandi-
daat wordt vaak een kopje koffie of thee 
aangeboden.

Geven we elkaar de hand?

Geef alle aanwezigen een hand, zowel bij 
aankomst als bij het afscheid. Zorg voor een 
stevige handdruk en houd oogcontact.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Werkgevers letten er heel sterk op of sollici-
tanten wel de vereiste kwalificaties hebben.

Sollicitatiegesprekken verlopen volgens een 
vaste structuur. Eerst wordt kort gepraat 
over het weer, hoe u naar de afspraak bent 
gekomen of een ander algemeen onder-
werp. Vervolgens geeft het bedrijf een korte 
inleiding, waarna de sollicitant de mogelijk-
heid heeft om zichzelf voor te stellen. Aan 
het einde van het gesprek mag de sollicitant 
vragen stellen over de functie, het salaris, 
de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsovereen-
komst, de vakantiedagen, bijkomende voor-
delen enz.

Het onderhoud wordt afgerond met infor-
matie over de volgende stappen van de 
procedure. Normaal gesproken is de sfeer 
vriendelijk en open. Kandidaten moeten 
hun gedrag daarop afstemmen. Denk eraan 
goed oogcontact te houden.

Het gesprek gaat grotendeels over beroeps-
gebonden onderwerpen. De meest voor-
komende vragen betreffen uw sterke en 
zwakke punten en waar u over drie tot vijf 
jaar hoopt te zijn. Er worden geen strikvra-
gen gesteld. Ter aanvulling of aan het einde 
van het gesprek kunnen ook niet-beroeps-
gebonden onderwerpen aan bod komen, 
zoals huisdieren, kinderen, sport en andere 
interesses. 
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Wanneer is een vraag ongepast?

Denemarken beschikt over antidiscrimina-
tiewetten die in overeenstemming zijn met 
de EU-wetgeving en discriminatie op basis 
van geslacht, leeftijd, handicap, ras, gods-
dienst of politieke overtuiging verbieden. 
U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. 
Uw seksuele geaardheid en eventuele kin-
derwens worden beschouwd als strikt privé.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Of u al dan niet referenties moet overleg-
gen, hangt af van de situatie. Er wordt met 
referentiegevers contact opgenomen als 
de werkgever twijfelt of als een hoge mate 
van professionaliteit is vereist, bijvoorbeeld 
in leidinggevende of academische functies. 
Sollicitanten kunnen zowel vroegere werk-
gevers als collega’s als referentie opgeven. 
(Van die personen wordt dan verwacht dat 
zij antwoorden op een informatieverzoek 
van de toekomstige werkgever.)

Een aanbevelingsbrief kan nuttig zijn. Een 
goede aanbeveling helpt altijd. Als u met 
kinderen of ouderen of in de financiële sec-
tor wilt werken, wordt een bewijs van goed 
gedrag geëist.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Er bestaan standaardarbeidsovereenkom-
sten, maar bedrijven kunnen hun eigen 
overeenkomsten gebruiken. Gebruik de 
standaardovereenkomst om zeker te zijn 

dat in uw persoonlijke overeenkomst niets 
ontbreekt. U kunt die in iedere boekhandel 
aanschaffen.

Afhankelijk van het niveau van de functie is 
het gebruikelijk te onderhandelen over het 
salaris of de werktijd en over bovenwette-
lijke voordelen. De beloning wordt per uur, 
week of per maand vastgesteld en slechts 
bij uitzondering per jaar. Het vakantiegeld 
is wettelijk vastgesteld. In geval van een 
bonusregeling moet die afzonderlijk wor-
den vermeld.

Er is ruimte voor onderhandeling over bij-
komende voordelen naargelang het niveau 
van de openstaande betrekking. Meestal 
gaat het daarbij om gratis gebruik van 
telefoon, kranten, bedrijfsauto, internet 
enz. De onderhandelingen worden gevoerd 
met de directeur van het bedrijf of de 
personeelsafdeling.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Dat is niet gebruikelijk, behalve in een klein 
aantal beroepen. U kunt een dergelijk ver-
zoek dan ook weigeren.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Een proeftijd van drie maanden is gangbaar.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

De reiskosten voor het sollicitatiegesprek 
worden zelden vergoed.
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Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Dat verschilt, maar gewoonlijk krijgt u bin-
nen een week na het gesprek bericht van 
de werkgever. Als andere kandidaten net zo 
goed gekwalificeerd zijn als u, kunt u voor 
een tweede gesprek worden opgeroepen.

Feedback en vervolg

Het is gebruikelijk dat u opnieuw wordt 
opgebeld of uitgenodigd voor een evalua-
tiegesprek om te bekijken op welke gebie-
den u uzelf nog kunt verbeteren.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Denen zijn erg punctueel. Kom bij voorkeur 
vijf tot tien minuten te vroeg. U hoeft niet 
te bevestigen dat u naar de afspraak zult 
komen. Niet komen opdagen en een nieuwe 
afspraak maken, is enkel mogelijk als u 
beschikt over unieke kwalificaties die het 
wachten waard zijn.

Kledingadvies

Trek vrij klassieke, niet al te opvallende kle-
ren aan. Draag geen opzichtige sieraden of 
zichtbare piercings.
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DUITSLAND 
Officiële taal ➔ Duits
Bestuursvorm ➔ federale parlementaire republiek
Bevolking ➔ 80,5 miljoen
Hoofdstad ➔ Berlijn
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +49
Domeinextensie ➔ .de

WAAROM WERKEN IN DUITSLAND?

De grootste lidstaat van de EU heeft het allemaal: van 
wereldberoemde steden tot mooie dorpjes en sprookjesachtige 
kastelen, ontzagwekkende bergen, uitgestrekte bossen en 
zandstranden, en een ongeëvenaard spoorwegennet om dat alles in 
stijl te verkennen.

Duitsland is een industriële grootmacht die bekendstaat om zijn 
productie en ontwerpen, vooral wat motorvoertuigen en elektronica 
betreft. Het land heeft de economische crisis goed doorstaan. Het 
aantal arbeidsplaatsen is gegroeid, terwijl in veel andere EU-landen 
de werkgelegenheid is afgenomen. Werkzoekenden vinden het 
gemakkelijkst werk in het zuiden en zuidwesten. De werkloosheid 
in de oostelijke Länder daalt, maar is nog altijd bijna tweemaal zo 
hoog als in het westen. Er is vraag naar vakmensen die technische 
vacatures kunnen vervullen en naar personeel in de bouw, 
zorgverleners en verloskundigen.
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WERK ZOEKEN

Werkzoekenden kunnen een algemene 
indruk van de Duitse arbeidsmarkt krijgen 
door een kijkje te nemen op de website van 
de nationale dienst voor arbeidsvoorziening 
(zie de rubriek Links op het Eures-portaal).

Daarnaast bevat de website van het minis-
terie van Economische Zaken en Tech-
nologie, het ministerie van Arbeid en de 
nationale dienst voor arbeidsvoorziening 
nuttige informatie over wonen en werken 
in Duitsland: http://www.make-it-in-ger-
many.com 

Andere vacaturesites hebben betrekking op 
specifieke beroepen of regio’s. Als u precies 
weet waar u wilt wonen, kijk dan op de web-
site van de regionale krant in kwestie.

Sollicitatietips

Stel bij schriftelijke sollicitaties een dos-
sier samen waarin niets ontbreekt. U hebt 
een sollicitatiebrief, uw cv, een foto en een 
aantal aanbevelingsbrieven nodig. Contro-
leer alle documenten zorgvuldig op spelfou-
ten en zorg ervoor dat uw dossier er perfect 
uitziet.

De sollicitatiebrief mag niet langer zijn dan 
één bladzijde en het cv niet langer dan twee 
bladzijden. Vermeld daarin onder meer wat 
de baan inhoudt. Een ander optie is dat u 
een functieprofiel met uw vaardigheden en 
ervaring toevoegt. De map die u meeneemt, 
moet bij de functie passen.

Wanneer u per e-mail solliciteert, wordt u 
aangeraden uw sollicitatiebrief, cv, foto en 

aanbevelingsbrieven in één document te 
zetten.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Het is niet verplicht een foto met het cv 
mee te sturen. Niettemin vinden de meeste 
werkgevers het wel prettig om een foto te 
hebben.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Handgeschreven sollicitaties hebben niet de 
voorkeur, tenzij duidelijk aangegeven.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het Europass-cv wordt vaak gebruikt, naast 
andere formulieren met persoonlijke gege-
vens. In sommige gevallen of bij sommige 
beroepen is het beter om zelf een opmaak 
te bedenken, zodat uw cv opvalt.

„Dankzij een samenwerking tussen 
Eures-Spanje en de organisatie van 
ingenieurs in Zaragoza kregen al na 
enkele maanden meer dan twintig 
ingenieurs een baan bij kleine en mid-
delgrote bedrijven in Duitsland en de 
Scandinavische landen. We boden die 
werknemers — en de bedrijven waar ze 
in dienst kwamen — ook ondersteuning 
en praktische informatie om de over-
gang gemakkelijker te maken.” 
Teresa Vieitez Carrazoni, Eures-advi-
seur, Spanje

http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.make-it-in-germany.com/


51D U I T S L A N D 

Telefonisch contact opnemen

Wees steeds beleefd en geef uw volledige 
naam (voornaam en familienaam) als u 
telefonisch contact hebt met de werkgever 
of de personeelsdienst. Bereid uw antwoor-
den voor en beperk u tot relevante zaken.

Als u overweegt een open sollicitatie te stu-
ren, bereid u dan voor op wat u wilt zeggen 
en zorg ervoor dat u kunt uitleggen waarom 
u op die wijze solliciteert.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Ja, vooral als ze heel goed aansluiten op het 
functieprofiel of de vereiste vaardigheden. 
Het is niet nodig elk diploma bij te voegen 
(bijvoorbeeld van een computercursus van 
tien jaar geleden).

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Voor banen zonder opleiding of in de 
ambachtelijke sector kan die periode één 
maand bestrijken. Voor hooggekwalifi-
ceerde functies kan dat wel oplopen tot drie 
maanden.

Voorbereiding op een gesprek

De werkgever schenkt veel aandacht aan de 
wijze waarop u zich presenteert, waaronder 
uw kleding, kapsel en sieraden, uw houding, 
lichaamstaal, oogcontact en de manier 
waarop u zich uitdrukt. Overtuig de vragen-
steller ervan dat u heel gemotiveerd bent 
om de baan te krijgen en laat dat blijken 
door tijdens het gesprek vragen te stellen. 

Probeer er altijd van tevoren achter te 
komen waarin het bedrijf is gespecialiseerd 
en welke producten het maakt, hoeveel 
mensen er werken en waar de nationale en 
buitenlandse vestigingen zich bevinden. Het 
is namelijk mogelijk dat de vragenstellers 
uw kennis van hun bedrijf gaan testen.

In uitzonderlijke gevallen en naargelang de 
functie kan het eerste gesprek ook via de 
telefoon worden gevoerd. Slechts zeer wei-
nig bedrijven maken gebruik van Skype of 
andere VoIP-instrumenten.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Doorgaans wordt een sollicitatiegesprek 
afgenomen door twee tot zes personen. 
De volgende personen kunnen aan het 
gesprek deelnemen: de bedrijfseigenaar 
of algemeen directeur, leidinggevenden, 
medewerkers van de personeelsdienst en 
toekomstige collega’s.

Geven we elkaar de hand?

Ja, vragenstellers verwachten dat u 
hun de hand drukt wanneer u de kamer 
binnenkomt.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Ja, een sollicitatiegesprek is doorgaans zeer 
gestructureerd. Allereerst stellen de ver-
tegenwoordigers van het bedrijf zich voor 
en wordt het bedrijf gepresenteerd. Vervol-
gens is de sollicitant aan de beurt. Vanaf 
dat moment zal een vertegenwoordiger van 
het bedrijf allerhande vragen stellen.
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Tegen het einde van het gesprek krijgt de 
sollicitant de kans om verdere vragen te 
stellen. Tot slot krijgt de kandidaat meer 
informatie over de sollicitatieprocedure en 
over het tijdstip waarop de werkgever zijn 
of haar beslissing zal bekendmaken. Het 
gesprek neemt gewoonlijk ongeveer één 
uur in beslag, maar dat kan variëren.

Wees erop bedacht dat sommige vragen 
lastig kunnen zijn. Vragen over sterke en 
zwakke punten of afwijkende kwalificaties 
moeten voorzichtig en diplomatiek worden 
beantwoord. Probeer uw zwakke punten als 
sterke punten te formuleren. Wanneer u bij-
voorbeeld weet dat u nogal weinig geduld 
hebt met collega’s, zegt u dat u er gewoon-
lijk op toeziet dat collega’s deadlines res-
pecteren of dat u hen geregeld naar hun 
resultaten vraagt.

Wanneer u wordt gevraagd of u niet te 
hoog gekwalificeerd bent voor de betrek-
king waarnaar u solliciteert, kunt u even-
tueel antwoorden dat dat op dit moment 
misschien wel zo is, maar dat de werkgever, 
zodra u zich in het bedrijf hebt ingewerkt, 
ongetwijfeld een functie of taak kan vinden 
die beter bij uw kwalificaties past.

Wanneer is een vraag ongepast?

Duitsland heeft een antidiscriminatiewet 
die bekend staat als het Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (algemene 
wet gelijke behandeling). Die wet bepaalt 
dat vragen over strikt persoonlijke zaken 
die niets met de baan te maken hebben, 
niet zijn toegelaten. Uw algemene gezond-
heidstoestand, een geplande zwanger-
schap, uw financiële situatie, godsdienst, 

seksualiteit enz. worden als strikt persoon-
lijk beschouwd.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

U hebt absoluut getuigschriften nodig die 
bevestigen dat u een efficiënte, hardwer-
kende werknemer bent om uw potentiële 
werkgever ervan te overtuigen dat u de 
geschikte kandidaat bent voor de baan. 
(Het getuigschrift is een certificaat dat 
werkgevers op verzoek aan een werk-
nemer moeten overhandigen. Een eenvou-
dig getuigschrift bevat persoonsgegevens 
en informatie over het type en de duur van 
de dienstbetrekking, zonder beoordeling. 
Een gekwalificeerd getuigschrift vermeldt 
tevens de prestaties, de kwaliteiten en het 
gedrag van de werknemer.) Voeg de getuig-
schriften en de kopieën van uw diploma’s bij 
uw sollicitatiebrief en cv.

Referenties en aanbevelingsbrieven wor-
den niet algemeen gebruikt. Slechts bij 
uitzondering zal een nieuwe werkgever con-
tact opnemen met uw huidige of vorige 
werkgever.

Voor een baan in de openbare sector hebt 
u een bewijs van goed gedrag nodig, dat u 
op uw plaatselijke politiebureau kunt krij-
gen. Voor andere banen weet u gewoonlijk 
niet op voorhand of u al dan niet een derge-
lijk bewijs moet indienen. De werkgever kan 
erom vragen wanneer u de arbeidsovereen-
komst ondertekent.
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Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

De onderhandelingen over een arbeidsover-
eenkomst hangen af van het bedrijf en van 
de sector waartoe het behoort. Tenzij het 
gaat om een baan met een vaste vergoe-
ding, kan over het salaris worden onderhan-
deld. Wanneer u begint te onderhandelen, 
mag u niet vergeten dat lonen in Duitsland 
als een bedrag per uur of per maand wor-
den uitgedrukt. Over loonkwesties wordt 
onderhandeld met de bevoegde leiding-
gevende (zuständige Führungskraft).

Niet alleen het salaris is bespreekbaar. U 
kunt ook onderhandelen over bijkomende 
voordelen, zoals vakantiegeld en jaar-
bonussen, op voorwaarde dat zij nog niet in 
de met het bedrijf gesloten arbeidsovereen-
komst zijn opgenomen.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Soms vragen bedrijven u om één dag op 
proef te werken. U wordt aangeraden dat 
voorstel niet af te wijzen.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

In het Duitse burgerlijk wetboek wordt geen 
algemeen geldende duur aangegeven, maar 
de proeftijd mag ten hoogste zes maanden 
bedragen. Dat mag niet worden verward 
met een proefaanstelling, die van nature 
een tijdelijk arbeidscontract vormt (waarbij 
de proefperiode een feitelijke reden voor de 
beperkte duur is).

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Sommige bedrijven vergoeden de kosten 
die u hebt gemaakt om het gesprek bij te 
wonen, maar daar gelden geen regels voor. 
U kunt alleen maar afwachten of het bedrijf 
zelf voorstelt om uw kosten te vergoeden.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Als een bedrijf besluit u de baan aan te bie-
den, wordt u daarvan doorgaans telefonisch 
op de hoogte gebracht.

Feedback en vervolg

De werkgever moet aan het einde van het 
gesprek uitleggen wat de volgende stappen 
van de procedure zijn en hoelang die zullen 
duren. Als de overeengekomen termijn ver-
streken is en u nog niets hebt gehoord, kunt 
u zelf contact opnemen en om meer infor-
matie vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is heel belangrijk voor Duitse 
werkgevers. 

Kledingadvies

Stem uw kleding af op de branche en de 
functie waarnaar u solliciteert. Zo moeten 
bankiers of bankmedewerkers een das dra-
gen. Vermijd opvallende sieraden.
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ESTLAND 
Officiële taal ➔ Ests
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 1,3 miljoen
Hoofdstad ➔ Tallinn
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +372
Domeinextensie ➔ .ee

WAAROM WERKEN IN ESTLAND?

Estland staat bekend om zijn informatietechnologie — Skype werd 
door twee Esten ontwikkeld — en om zijn middeleeuwse hoofdstad 
Tallinn, badplaatsen, eilanden, romantische kastelen en de bossen 
die de helft van het grondgebied bestrijken. Hoewel hun land 
gewoonlijk wordt aangeduid als de kleinste van de Baltische staten, 
beschouwen veel Esten zichzelf eerder als Scandinavisch dan als 
Baltisch omdat hun etnische en taalkundige wortels dichter bij de 
Finnen liggen dan bij de Litouwers of Letten.

Eind 2011 had Estland de kleinste overheidsschuld van de hele EU. 
Op de kleine arbeidsmarkt van het land is een felle concurrentie 
om de beschikbare vacatures gaande, vooral voor leidinggevende 
functies. Volgens recente cijfers hadden banen in de dienstensector, 
de verkoop en voor bedieners van machines en apparatuur het minst 
aantal sollicitanten per vacature.
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WERK ZOEKEN

Een baan vinden in Estland gebeurt vaak 
met de hulp van vrienden, via krantenadver-
tenties, wervingsbureaus, internetportalen 
en de openbare dienst voor arbeidsvoor-
ziening: het Estse fonds voor werkloos-
heidsverzekeringen en de arbeidsbureaus 
(koppelingen op de Links-pagina van het 
Eures-portaal). Andere nuttige Estse por-
talen voor het zoeken naar een baan zijn: 
cv-Online (http://www.cv.ee) en cv-Market 
(http://www.cvkeskus.ee).

Over het algemeen is een netwerk van per-
soonlijke contacten essentieel om een baan 
te vinden. Als u een connectie heeft die u 
kan helpen informatie uit de eerste hand te 
vergaren, maak daar dan gebruik van. Kent 
u iemand die bij een bedrijf werkt? Vraag of 
hij of zij u wil helpen.

En maak gebruik van de sociale media. 
Word „fan” op Facebook van het bedrijf 
waar u wilt werken, en volg het op Twitter. U 
zult dan op informatie stuiten die u anders 
wellicht niet had gevonden.

Sollicitatietips

In Estland wordt meestal via een online-
banendatabank naar een functie gesollici-
teerd. Het is raadzaam een elektronische 
sollicitatiebrief te versturen. Houd die kort 
en doelgericht. Een schriftelijke sollicitatie 
moet duidelijk leesbaar, grammaticaal cor-
rect, beknopt en zakelijk zijn.

In veel gevallen bestaat de procedure uit 
meerdere rondes nadat u uw cv en sollici-
tatiebrief hebt overgelegd. Daartoe kunnen 
sessies behoren waarin uw taalvaardigheid 

wordt getoetst of waarin wordt bekeken of 
u geschikt bent voor de baan. Als u daar 
goed doorheen komt, kunt u vervolgens een 
uitnodiging voor een gesprek verwachten.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Dat wordt volledig aan de sollicitant over-
gelaten en is niet verplicht. Ongeveer de 
helft van de sollicitaties in Estland heeft 
een foto op het cv.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, de sollicitatiebrief en het cv wor-
den gewoonlijk getypt en elektronisch 
verzonden. 

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het nationale cv-model heeft de voorkeur.

Telefonisch contact opnemen

Houd de advertentie, een lijstje met uw 
vaardigheden, uw cv en een notitieboekje bij 
de hand wanneer u naar de werkgever belt. 
Probeer de juiste contactpersoon, een des-
kundige van de personeelsafdeling, aan de 
lijn te krijgen. Toon uw belangstelling voor 
de vacature en vraag naar waar u de nodige 
documenten moet zenden. Wees beleefd, 
luister aandachtig, spreek traag en duidelijk, 
en geef specifieke antwoorden. Vermeld ook 
uw referenties en wees proactief.

http://www.cv.ee/
http://www.cvkeskus.ee/
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Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, u dient tijdens het eerste gesprek 
diploma’s en certificaten mee te nemen. 
Kopieën daarvan volstaan. Toon enkel het 
hoogste diploma dat u ooit hebt behaald. 
Een diploma dat u meer dan tien jaar gele-
den behaalde, hoeft u niet meer over te leg-
gen als het geen verband houdt met de 
vacature en de vereiste vaardigheden.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Gemiddeld één maand.

Voorbereiding op het gesprek

Bereid u goed voor op het gesprek zodat 
u tijdens het onderhoud zelfverzekerd en 
doelgericht overkomt. Neem pen en papier 
mee zodat u aantekeningen kunt maken. Ga 
niet zitten voordat u een stoel wordt aange-
boden. Wees zelfverzekerd en overtuigend 
— en vergeet niet te glimlachen.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk zijn zowel een officiële verte-
genwoordiger van de werkgever als een of 
meerdere personeelsdeskundigen aanwe-
zig. Bij een groepsgesprek zijn meerdere 
sollicitanten tegelijkertijd aanwezig. Als u 
een test moet afleggen zijn er vaak twee 
tot tien kandidaten aanwezig. Testen duren 
doorgaans dertig minuten tot anderhalf uur.

Geven we elkaar de hand?

Groeten met een handdruk mag, maar 
wacht wel tot de werkgever u zelf de hand 
geeft. Wees vriendelijk en open, sta of zit 
rechtop, spreek hoorbaar en duidelijk, en 
houd oogcontact.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Aan het begin van het onderhoud kunt 
u algemene vragen verwachten, waarna 
wordt overgeschakeld op meer speci-
fieke vragen over uw persoonlijkheid en 
motivatie.

Vervolgens stelt u uzelf kort voor. Daarna 
kunnen u vragen worden gesteld over uw 
sterke en zwakke punten en waarom u net 
in die vacature bent geïnteresseerd. Andere 
vragen kunnen gaan over diploma’s, oplei-
dingen en vroegere werkervaring, hobby’s, 
arbeidsvoorwaarden en salaris. Er wordt 
van u verwacht dat u openhartig en vrien-
delijk bent, zonder al te familiair te worden.

Bereid u ook voor op vragen over taken, 
arbeidsvoorwaarden, toekomstige collega’s, 
bonussen en salaris, en op algemene vra-
gen over uw vroegere baan, de taken die u 
toen had en de reden waarom u uw vorige 
baan hebt opgegeven.

Doorgaans krijgen kandidaten aan het eind 
van het gesprek de gelegenheid om aanvul-
lende informatie over de vacature en het 
bedrijf te vragen.
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Wanneer is een vraag ongepast?

Uw privéleven (bijvoorbeeld informatie over 
seksuele geaardheid, godsdienst, zwanger-
schap, ziekte en financiële situatie) wordt 
als strikt persoonlijk beschouwd.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Kandidaten moeten de contactgegevens 
van twee of drie referenties op hun cv ver-
melden. Daarbij kan het gaan om vorige 
werkgevers of contacten van de school of 
universiteit. Zij moeten kunnen bevestigen 
dat de relevante inhoud van het cv klopt 
en informatie over de professionele achter-
grond van de kandidaat kunnen geven.

Een bewijs van goed gedrag is verplicht 
voor medewerkers in overheidsdienst. Voor 
sommige beroepen moet de politie beves-
tigen dat een strafblad ontbreekt (bijvoor-
beeld ten aanzien van eventuele vroegere 
verkeersovertredingen van chauffeurs).

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

In het kader van uw arbeidsovereenkomst 
kan eventueel worden onderhandeld over 
de dag waarop u aan de slag gaat, uw sala-
ris en bonussen. Het salaris kan bespreek-
baar zijn, maar dat hangt af van de functie 
en van het bedrijf. Het salaris wordt door-
gaans uitgedrukt in een bedrag per maand. 
Vakantiegeld zit in het salaris begrepen en 
wordt door de Estse wetgeving geregeld. 
Over jaarlijkse bonussen kan niet afzonder-
lijk worden onderhandeld.

De volgende extraatjes kunnen worden 
aangeboden, maar zijn niet gebruikelijk: 
bedrijfsauto, vergoeding van reiskosten, 
een abonnement op sportschool of zwem-
bad. In de private sector kan over die voor-
delen worden onderhandeld. Bijkomende 
voordelen bespreekt u met uw directe 
superieur.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Nee, dat is geen gangbare praktijk.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Vier maanden, of zes maanden voor 
overheidsfuncties.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Nee, dat is niet waarschijnlijk.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De meeste bedrijven (60 %) delen u bin-
nen twee weken na het gesprek het resul-
taat van de sollicitatieprocedure mee. De 
overige bedrijven (40 %) laten niets van 
zich horen.

Feedback en vervolg

Het is mogelijk dat de werkgever van u ver-
wacht dat uzelf het initiatief neemt. U kunt 
na afloop van het sollicitatiegesprek vra-
gen wanneer u feedback kunt verwachten. 
Als u binnen de afgesproken periode niets 
te horen krijgt, kunt u de werkgever bel-
len voor de uitslag. Na het gesprek kunt u 
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een e-mail sturen om de werkgever voor 
het gesprek te bedanken. Daarmee laat u 
zien dat u geïnteresseerd bent en brengt u 
uzelf nog een keer onder de aandacht van 
de werkgever.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Het wordt ten zeerste aanbevolen stipt op 
tijd te komen voor het sollicitatiegesprek. Te 

laat komen zonder geldige reden is onac-
ceptabel. Kom een paar minuten te vroeg. 
Daaruit blijkt dat u punctueel bent en dat 
u belangstelling hebt voor de openstaande 
betrekking.

Kledingadvies

Dat hangt af van de functie. U kunt u het 
best conventioneel en comfortabel kleden. 
Sieraden vormen geen probleem.
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IERLAND 
Officiële taal ➔ Engels, Iers
Bestuursvorm ➔ republiek
Bevolking ➔ 4,6 miljoen
Hoofdstad ➔ Dublin
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +353
Domeinextensie ➔ .ie

WAAROM WERKEN IN IERLAND?

Ierland bekoort bezoekers met zijn indrukwekkende westelijke 
kuststrook, de vitaliteit van zijn hoofdstad Dublin en een 
verrassend hoogstaande muzikale en literaire cultuur. Het land is 
de afgelopen jaren in snel tempo gemoderniseerd, maar het heeft 
zijn legendarische hartelijkheid behouden en tevens zijn unieke, 
lokale charme, die tegenwicht lijkt te bieden aan de invloed van de 
globalisering.

Ierland werd hard getroffen door de economische crisis die in 2007 
begon. Daarbij gingen talrijke banen verloren in de bouw, de industrie 
en de dienstensector. In de accommodatie- en voedingsbranche en 
ICT-sector was echter sprake van groei. Andere belangrijke sectoren 
zijn biotechnologie en geneesmiddelen, medische apparatuur, groene 
energie en financiële diensten. Op het Eures-portaal staan de 
specifieke tekorten aan geschoold personeel in Ierse ondernemingen 
op het gebied van wetenschap, techniek, IT, financiën, verkoop en 
marketing vermeld.
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WERK ZOEKEN

Bij de meeste vacatures wordt kandida-
ten verzocht een cv en sollicitatiebrief over 
te leggen of een sollicitatieformulier in te 
vullen.

Sollicitatietips

Uw cv en sollicitatiebrief bieden de werk-
gever een eerste indruk van wie u bent. Zij 
moeten het bewijs leveren dat u de kwali-
teiten in huis hebt om de functie naar beho-
ren te vervullen. Als u op de Ierse markt 
solliciteert, wordt van u verwacht dat u 
de relevante vaardigheden voor een vaca-
ture noemt en voorbeelden geeft van hoe u 
bezig bent die vaardigheden te ontwikkelen.

Typ uw cv altijd op papier van goede kwa-
liteit. Druk het af met zwarte inkt op 
wit papier. Gebruik hetzelfde sjabloon/
stijl/materiaal voor uw sollicitatiebrief. 
Beschouw uw cv altijd als een marketing-
instrument. Dat zal u helpen u bij de werk-
gever in de kijker te spelen.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, tenzij op uitdrukkelijk verzoek.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, er bestaat in Ierland geen voorkeur 
voor handgeschreven sollicitaties.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het Europass-cv wordt in Ierland niet alge-
meen gebruikt. Ierse werkgevers hebben 
doorgaans liever een algemeen formaat, 
hoewel het Europass-cv ook wordt geaccep-
teerd. Denk eraan dat uw cv de aandacht 
van een werkgever moet trekken. Houd het 
zakelijk en vergeet niet dat u met uw cv uw 
potentiële werkgever wilt laten zien wat uw 
vaardigheden zijn.

Telefonisch contact opnemen

Met de werkgever wordt gewoonlijk uit-
sluitend telefonisch contact opgeno-
men om een sollicitatieformulier aan te 
vragen of voor meer informatie over de 
sollicitatieprocedure.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Als u een cv en sollicitatiebrief moet sturen, 
zend dan fotokopieën van relevante kwali-
ficaties met het cv mee. Vermeld op elek-
tronische sollicitatieformulieren duidelijk al 
uw kwalificaties en geef aan dat de certifi-
caten op verzoek beschikbaar zijn. De solli-
citant kan worden gevraagd originelen van 
diploma’s naar het gesprek mee te brengen.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Gemiddeld tot zes weken, maar sommige 
vacatures worden al op de dag na publica-
tie vervuld.
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Voorbereiding op het gesprek

Een goede voorbereiding is wezenlijk voor 
elk gesprek en vormt de eerste stap in 
het krijgen van de baan. Het is van belang 
vóór het gesprek zo veel mogelijk over het 
bedrijf te weten te komen. Op die manier 
kunt u zich op mogelijke vragen voorbe-
reiden en zelf ook alvast vragen bedenken 
die u wilt stellen. Bij de voorbereiding is het 
belangrijk de tijd te nemen om de functie-
beschrijving te analyseren en helder te krij-
gen wat het bedrijf in een kandidaat zoekt. 
Maak een lijst met de vaardigheden, kennis 
en professionele en persoonlijke kwalitei-
ten die door de werkgever worden gevraagd 
en die van wezenlijk belang zijn voor een 
succesvolle invulling van de baan. Stel een 
lijst met vragen en antwoorden op over uw 
eigen car  rièredoelen, langetermijnplannen, 
successen uit het verleden, en zwakke en 
sterke punten op het werk. Vergeet niet uw 
cv en de namen van mensen die voor u als 
referentie kunnen dienen, mee te nemen.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk worden de gesprekken door 
twee of drie mensen afgenomen. Een of 
meer mensen kunnen tests uitvoeren. 
Gesprekken duren meestal ongeveer veer-
tig minuten.

Geven we elkaar de hand?

Gesprekken beginnen vrijwel altijd met een 
begroeting en een handdruk. Als de vragen-
steller een hand uitsteekt, geef hem dan 
een hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Een sollicitatiegesprek vindt doorgaans 
plaats in een privékantoor. Een van de vra-
genstellers doet dienst als voorzitter. Die 
persoon stelt zichzelf en de andere aanwe-
zigen voor en legt uit hoe het gesprek zal 
verlopen. Normaal gesproken is de sfeer 
erg formeel en moeten sollicitanten de pro-
cedure formeel en met respect benaderen. 
Het grootste deel van het gesprek gaat over 
beroepsgebonden thema’s. Zo’n 10 % van 
de tijd wordt besteed aan andere onder-
werpen. Kandidaten moeten in staat zijn te 
motiveren waarom zij naar de baan sollici-
teren. Zij moeten duidelijke, beknopte ant-
woorden geven en het gebruik van vaktaal 
en letterwoorden vermijden.

U krijgt de kans om vragen te stellen, maar 
als er een tweede gesprek voorzien is in de 
procedure, wacht dan op dat gesprek om 
bijkomende relevante vragen te stellen.

Wanneer is een vraag ongepast?

Ierland heeft een zeer strenge antidiscri-
minatiewetgeving, die de basis van de sol-
licitatieprocedure vormt. Vragen die als 
discriminerend kunnen worden beschouwd 
(bijvoorbeeld betreffende uw leeftijd), 
mogen niet worden gesteld. U kunt dan ook 
weigeren ze te beantwoorden. De meeste 
persoonlijke onderwerpen, zoals leeftijd, 
godsdienst, seksuele geaardheid enz. wor-
den als strikt privé beschouwd.
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Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

In Ierland worden vaak referenties 
gevraagd, gewoonlijk twee. Een daarvan 
is een persoonlijke referentie over uw per-
soonlijkheid enz. De tweede wordt verstrekt 
door een vroegere werkgever en heeft 
betrekking op uw professionele kwaliteiten. 
Werkgevers zullen slechts contact opnemen 
met de referentiegevers wanneer zij u een 
baan willen aanbieden. Voordat sollicitan-
ten iemand als referentie opgeven bij de 
sollicitatie, moeten zij toestemming hebben 
gekregen van de persoon in kwestie. Een 
vroegere werkgever, priester, dominee of 
Garda-lid (politieagent) kan een goede refe-
rentie zijn. Die personen moeten vragen van 
de werkgever ten behoeve van de sollicitant 
schriftelijk of via de telefoon beantwoorden.

Hoewel voor alle banen wordt geëist dat 
de sollicitant hoog moreel aanzien geniet, 
wordt voor bepaalde banen (bijvoorbeeld 
kinderoppas en verpleeghulp) een bijko-
mend bewijs gevraagd, in sommige geval-
len zelfs referenties van de Garda.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Het loonpakket ligt gewoonlijk al vast bij 
aanvang van de sollicitatieprocedure. Er is 
dan ook niet veel ruimte om over financiële 
of andere zaken te onderhandelen.

Het salaris kan worden uitgedrukt in een 
bedrag per uur, week, maand of jaar. Voor 
hooggekwalificeerde functies en kan-
toorbanen wordt het salaris meestal uit-
gedrukt op jaarbasis. In de bouwsector, 

detailhandel en horeca/catering is een uur-
loon gebruikelijk.

Vakantiedagen, voordelen en andere 
niet-geldelijke zaken zijn in het voorge-
stelde salaris begrepen. Over het algemeen 
onderhandelt een medewerker of het hoofd 
van de personeelsdienst over het salaris en 
eventuele andere voordelen.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

U kan worden gevraagd drie tot zes maan-
den op proef te komen werken.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Als alternatief voor een proefperiode vóór 
aanstelling kan een proeftijd na aanstelling 
tot één jaar duren. De procedure loopt tot 
het moment dat aan de persoon in kwestie 
wordt meegedeeld of hij of zij al dan niet 
mag blijven.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Het is redelijk de werkgever te vragen de 
kosten voor het bijwonen van een sollicita-
tiegesprek te vergoeden. Wees er in deze 
tijd echter wel op voorbereid dat u te horen 
krijgt dat dat niet in het budget past. In dat 
geval moet u beslissen of u bereid bent de 
kosten voor eigen rekening te nemen.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De werkgever legt tijdens het eerste gesprek 
uit hoe de vervolgprocedure eruitziet.
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Feedback en vervolg

Werkgevers geven op verzoek feedback aan 
niet-geselecteerde kandidaten.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Plan uw reis ruim van tevoren en zorg 
ervoor dat u ten minste tien minuten voor 
aanvang van het gesprek arriveert. Werk-
gevers dulden geen kandidaten die niet 
stipt op tijd komen voor het sollicitatie-
gesprek omdat dat kan wijzen op een pro-
bleem in hun werkpatroon.

Kledingadvies

Kies steeds voor nette en keurige kleding. 
Vermijd gezichts- of lichaamspiercings.

Nog andere adviezen?

Werkgevers verwachten van kandidaten dat 
zij zich op hun best presenteren. Wees res-
pectvol en beleefd. Elk ander gedrag zal 
niet worden getolereerd. Oogcontact is heel 
belangrijk.
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GRIEKENLAND 
Officiële taal ➔ Grieks
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 11,1 miljoen
Hoofdstad ➔ Athene
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +30
Domeinextensie ➔ .gr

WAAROM WERKEN IN GRIEKENLAND?

Het kleine Griekenland is enorm invloedrijk vanwege de historische 
bijdragen die het aan de beschaving heeft geleverd, en de 
verscheidenheid aan bezienswaardigheden/activiteiten die het 
heden ten dage biedt, waaronder meer dan 2 500 eilanden, 
fascinerende stranden, prachtige kloven en romantische ruïnen.

De schuldencrisis, die in 2010 begon, leidde tot strenge 
bezuinigingsmaatregelen en financiële hervormingen. De werkloos-
heid is hoog, vooral onder jongeren. Er is weinig arbeidsmobiliteit; 
een groot aantal mensen werkt in familiebedrijven. Migranten 
(vooral uit Albanië) vormen 9,4 % van de beroepsbevolking. Een 
kwart van hen werkt in de bouw. Scheepvaart en toerisme zijn de 
twee grootste bedrijfstakken in Griekenland. Er is vooral vraag 
naar kantoor- en boekhoudkundig personeel, winkelpersoneel, 
bouwvakkers en medewerkers in de persoonlijke dienstverlening 
(kappers, koks en kelners).
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WERK ZOEKEN

Kijk op het Eures-portaal en raadpleeg de 
Links-pagina om de Griekse nationale 
dienst voor arbeidsvoorziening, de OAED, te 
vinden. Contactgegevens voor alle plaatse-
lijke arbeidsbureaus verkrijgt u via de PES-
index-link op de OAED-website. Particuliere 
wervingsbureaus zijn in Griekenland niet 
toegestaan.

Sollicitatietips

Als u naar een baan in Griekenland wilt sol-
liciteren, stuur dan per e-mail een cv naar 
de werkgever of overhandig dat persoonlijk. 
U kunt de werkgever ook bellen. Dat is de 
gebruikelijke gang van zaken. Het cv dient 
vergezeld te gaan van een ondertekende 
sollicitatiebrief waarin de kandidaat uitlegt 
waarom hij of zij solliciteert.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Een foto is standaard, maar niet verplicht, 
behalve in de toerismesector, waar werk-
gevers in de horeca het meesturen van een 
foto als eis kunnen stellen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, u kunt beter een getypte brief sturen.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Over het algemeen is een Grieks cv niet lan-
ger dan twee bladzijden; het Europass-cv is 
echter wel bekend en mag worden gebruikt. 
De werkgever is meer geïnteresseerd in de 

vaardigheden, werkervaring en persoonlijk-
heid van de sollicitant en in de passie die hij 
of zij voor het werk tentoonspreidt, dan in 
het cv-formaat. Zorg ervoor dat uw cv gede-
tailleerd is en de juiste opbouw heeft, waar-
bij alle eventueel benodigde referenties 
beschikbaar en geldig zijn.

Telefonisch contact opnemen

Als u de werkgever belt, wees dan beleefd 
en serieus, laat zien dat u belangstelling 
hebt, luister aandachtig en wees eerlijk.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, tenzij daar uitdrukkelijk om wordt 
gevraagd. Tijdens het onderhoud met de 
personeelswerver moeten zij echter alle 
nodige gevalideerde documenten (diplo-
ma’s, certificaten, brieven ter illustratie van 
uw werkervaring) bij zich hebben.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Gewoonlijk tot één maand.

Voorbereiding op het gesprek

Het is aan te bevelen voorafgaand aan het 
gesprek zo veel mogelijk informatie over 
het bedrijf te verzamelen.

Als u het sollicitatiegesprek niet kunt bijwo-
nen, moet u twee tot drie dagen van tevo-
ren een nieuwe afspraak maken. U moet 
daarvoor wel een geldige reden hebben.
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Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Bij een persoonlijk gesprek kan het zijn 
dat u alleen bent met de vragensteller. Er 
kunnen twee opeenvolgende gesprekken 
plaatsvinden met verschillende personen. 
Bij een gesprek met een sollicitatiecommis-
sie zijn gewoonlijk drie tot vijf mensen aan-
wezig. Voor een groepsgesprek wordt een 
groot aantal kandidaten uitgenodigd.

Geven we elkaar de hand?

Ja, het is beleefd en vanuit professioneel 
oogpunt acceptabel om elkaar voor en na 
een gesprek de hand te schudden.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Tijdens een sollicitatiegesprek willen perso-
neelswervers te weten komen over welke 
vaardigheden sollicitanten beschikken en 
tegen welke voorwaarden zij in dienst kun-
nen worden genomen. Het afdelingshoofd 
of het hoofd van de personeelsdienst leidt 
dit gesprek. Voordat een kandidaat de baan 
krijgt aangeboden, vinden er soms twee 
tot vier bijeenkomsten plaats en worden er 
tests afgenomen.

Gewoonlijk heerst er tijdens gesprekken 
en tests een ontspannen, vriendelijke sfeer 
waarbij werkelijk de moeite wordt geno-
men u te leren kennen. De verhouding 
tussen niet-beroepsgebonden en beroeps-
gebonden onderwerpen bedraagt tijdens 
het gesprek ongeveer 3:7.

Sollicitanten moeten een actieve rol spe-
len in het gesprek en aandachtig naar 
de vragen luisteren. Hij of zij dient zich 

professioneel en waardig op te stellen. Als 
de sollicitant voor de baan vanuit het bui-
tenland moet verhuizen, verwacht de per-
soneelswerver dat hij of zij taalproblemen 
oplost, voor onderdak zorgt en familieaan-
gelegenheden regelt.

Wanneer is een vraag ongepast?

Vragen over uw politieke standpunten en 
privéleven worden als strikt persoonlijk 
beschouwd.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Dat hangt van de werkgever af. Normaal 
gesproken hebt u geen referenties nodig, 
maar een vroegere werkgever kan wel als 
dusdanig dienst doen. Referenties moe-
ten de positie van sollicitanten verster-
ken en hun kwaliteiten en vaardigheden 
bevestigen.

Aanbevelingsbrieven zijn gewoonlijk niet 
vereist, maar moeten wel te allen tijde 
beschikbaar zijn. Voor bepaalde banen in de 
beveiligingssector en op een hoog niveau 
kan een bewijs van goed gedrag worden 
geëist.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Standaardovereenkomsten bevatten bepa-
lingen over de duur, het globale salaris 
en het vakantiegeld. U kunt het initiatief 
in eerste instantie het best aan uw werk-
gever laten. Vervolgens kunt u afzonder-
lijk over het salaris en eventuele jaarlijkse 
bonussen onderhandelen. De gangbaarste 
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aanvullende voordelen zijn extra salaris op 
het einde van het jaar, een bijkomende ziek-
teverzekering, een bedrijfsauto en commis-
sieloon. Dergelijke zaken worden besproken 
met een medewerker van de personeels-
dienst of een afdelingshoofd.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

U hoeft niet in te stemmen met een proef-
periode vóór aanstelling als de werkgever 
erom vraagt.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De betaalde proeftijd duurt twaalf maan-
den. Als het contract binnen die periode 
wordt beëindigd, heeft de ontslagen werk-
nemer geen recht op compensatie.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Dat hangt van de werkgever af.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De hele procedure neemt doorgaans onge-
veer één maand in beslag.

Feedback en vervolg

Doorgaans geeft de werkgever op eigen ini-
tiatief feedback over het gesprek. Het is niet 
gebruikelijk dat kandidaten zelf om feed-
back vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Sollicitanten moeten stipt zijn. Sollicitan-
ten komen bij voorkeur tien minuten te 
vroeg voor een sollicitatiegesprek. Ver-
wacht evenwel niet dezelfde stiptheid van 
de werkgever.

Kledingadvies

Besteed voldoende aandacht aan uw 
uiterlijk en zorg ervoor dat u gewassen, 
geschoren en goed gekleed bent, in over-
eenstemming met de normen van het 
bedrijf.
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SPANJE 
Officiële taal ➔ Spaans
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 46,7 miljoen
Hoofdstad ➔ Madrid
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +34
Domeinextensie ➔ .es

WAAROM WERKEN IN SPANJE?

Spanje is beroemd vanwege zon en strand, maar heeft daarnaast 
een afwisselend landschap met besneeuwde bergen, een ruig 
binnenland, schitterende natuurreservaten en rotsige kustpaden. 
Tevens staat het qua aantal Unesco-werelderfgoedlocaties hoog op 
de ranglijst.

Spanje is hard door de economische crisis getroffen. Omdat de 
werkloosheid is gestegen, is het aantal buitenlandse werknemers 
in Spanje nu minder groot dan voorheen. Maar het toerisme en 
daaraan gerelateerde sectoren blijven het goed doen, en in de 
IT-branche, de artistieke sector, de recreatie- en amusementssector, 
en bij de overheid valt een groei te bespeuren. De huidige trends 
laten doorschemeren dat verdere groei van de arbeidsmarkt kan 
worden verwacht binnen de sectoren dienstverlening en industrie 
en technologische ontwikkeling. De landbouw zal vermoedelijk ook 
weer opleven door de toepassing van nieuwe technologieën.
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WERK ZOEKEN

Het vinden van werk in Spanje is een uit-
daging. Benut alle beschikbare middelen 
(kennissen, familieleden, media, informa-
tiecentra, beroepsorganisaties enz.), het 
Eures-netwerk en al uw verbeelding en 
creativiteit.

Wees voorbereid op een afwachtende hou-
ding als u naar Spanje komt om werk te 
zoeken. Zelfs wanneer een werkgever een 
vacature bij de dienst voor arbeidsvoor-
ziening plaatst, kan het soms wel even 
duren voordat u een reactie op uw sollici-
tatie krijgt.

„Werken in het buitenland verbreedt je 
horizon en leert je zelfstandig te leven. 
Het vergroot je zelfvertrouwen en biedt 
je de kans om je persoonlijke netwerk 
uit te breiden. Als je de stap waagt, is 
het belangrijk dat je je openstelt voor 
de cultuur van het gastland en dat je 
bereid bent nieuwe dingen te leren.” 
Werkzoekende uit Litouwen, die nu in 
Denemarken woont en werkt

Sollicitatietips

De gangbaarste manier van solliciteren 
is het opsturen van een cv en een sollici-
tatiebrief. De brief moet niet langer zijn 
dan vier korte alinea’s op één bladzijde. Hij 
dient in een eenvoudige, heldere, harte-
lijke en formele stijl te worden geschreven. 
Onderteken de brief en vermeld uw tele-
foonnummer en volledige adres. Gebruik 
hetzelfde lettertype, marges en papiersoort 
als voor het cv.

Stuur geen grote of niet-geteste bestan-
den per e-mail. Het is beter alleen een cv 
en sollicitatiebrief te verzenden en indien 
nodig meer informatie te verschaffen. Als u 
de brief met de hand schrijft, zorg dan voor 
een leesbaar handschrift en schrijf niet heel 
klein of met gekleurde inkt.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Een foto is gebruikelijk, maar niet verplicht. 
Op de foto moeten uw hoofd en schou-
ders zichtbaar zijn (tenzij een foto van het 
hele lichaam is vereist). De foto moet bij de 
functie passen. Gebruik een formaat dat 
niet te veel ruimte op het cv inneemt.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, een sollicitatiebrief moet worden 
getypt, tenzij anders is aangegeven.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het nationale cv-model heeft doorgaans de 
voorkeur.

Telefonisch contact opnemen

Vraag wie u aan de lijn hebt en zeg met 
wie u wenst te spreken voordat u uzelf 
voorstelt.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, maar indien mogelijk kunt u de authen-
ticiteit van uw documenten het best door de 
Spaanse autoriteiten laten bekrachtigen.
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Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat verschilt.

Voorbereiding op het gesprek

Bereid u voldoende voor zodat u tijdens het 
gesprek helder voor ogen hebt welke eigen-
schappen van u de perfecte kandidaat voor 
de functie maken.

Vaak moet u een geschiktheidstest onder-
gaan om uw praktische vaardigheden en 
kennis te toetsen en voert u een gesprek 
met iemand van de personeelsafdeling. 
Gewoonlijk wordt van u verwacht dat u naar 
het bedrijf toe komt, hoewel het soms ook 
mogelijk is gebruik te maken van een nieuw 
communicatiemiddel (bijvoorbeeld video-
conferentie, Skype enz.).

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk wordt het gesprek afgeno-
men door de werkgever, een andere lei-
dinggevende of een medewerker van de 
personeelsdienst. 

Geven we elkaar de hand?

Ja, aan het begin en het einde van een 
gesprek worden gewoonlijk handen 
geschud. Daarbij is het gebruikelijk dat de 
andere persoon (schouder, arm) wordt aan-
geraakt, en als er vrouwen aanwezig zijn, 
worden vaak twee kussen gegeven. Wan-
neer een Spanjaard aanstalten maakt om u 
te kussen, weiger dan niet. Neem echter ook 
niet zelf het initiatief om een kus te geven.

Een tip over persoonlijke ruimte: Spanjaar-
den komen graag dichtbij staan en laten 
gewoonlijk minder fysieke ruimte dan 
Noord-Europeanen.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Nee, het gesprek kan gestructureerd of 
ongestructureerd, formeel of informeel zijn. 
Het kan worden afgenomen door meerdere 
personen of het kan een groepsgesprek 
betreffen.

De vragensteller zal uw cv doornemen en 
zich net zo sterk richten op uw opleiding als 
op uw werkervaring. Hij of zij kan vragen 
stellen over uw houding en uw persoonlijk-
heid. De vragensteller wil te weten komen 
wie u bent, hoe u zich in bepaalde situaties 
gedraagt en hoe u in een team past.

Behalve een vertegenwoordiger van de 
personeelsdienst kan er ook een deskun-
dige op het desbetreffende gebied aanwe-
zig zijn om vragen te stellen over de taken 
die de functie met zich meebrengt. De per-
soneelsfunctionaris zal zich richten op per-
soonlijke en algemene vaardigheden en 
arbeidsvoorwaarden.

Vervolgens kan de kandidaat aanvullende 
vragen stellen voordat het gesprek wordt 
afgesloten met praktische afspraken over 
de periode waarin de werkgever een beslis-
sing neemt, en over de terugkoppeling van 
dat besluit naar de werknemer. Laat bij het 
afscheid zien dat u optimistisch bent en 
goed nieuws verwacht.

Wees erop bedacht dat u tijdens het hele 
gesprek via non-verbale communicatie 
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bevestigt of loochent wat u zegt. Geef eer-
lijk antwoord op vragen over fouten of kri-
tiek. We maken allemaal fouten. Belangrijk 
is wat u van de situatie hebt geleerd. Ver-
tel het verhaal altijd vanuit een positief 
gezichtspunt en trek positieve conclusies.

Probeer kalm te blijven als u met ongemak-
kelijke of provocerende vragen te maken 
krijgt. Moeilijke vragen worden vaak gesteld 
bij de selectie van hoger kaderpersoneel, 
verkoopmedewerkers of medewerkers van 
de klantenservice.

Oefen uw gesprekstechniek op http://www.
todofp.es of met een gesprekstrainer (simu-
lator) op http://www.educastur.es 

Wanneer is een vraag ongepast?

De werkgever mag niet naar zaken vra-
gen die strikt persoonlijk zijn. In sommige 
gevallen, vooral als u een vrouw bent, kunt 
u echter vragen krijgen over uw plannen en 
uw persoonlijke en gezinssituatie. Hoewel 
het wenselijk is alle vragen te beantwoor-
den, kunt u altijd beleefd vragen: „Op welke 
wijze houdt dit verband met de baan waar-
naar ik solliciteer?”.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Ja, breng die documenten mee naar het 
gesprek. Mocht u ze nodig hebben, dan is 
het beter dat u ze bij de hand hebt. Het 
gebruik van aanbevelingsbrieven of refe-
renties is de laatste jaren toegenomen. 
Neem kopieën van diploma’s, aanbevelings-
brieven van vorige werkgevers, collega’s of 
docenten, en eventuele andere documenten 

die met de informatie op uw cv verband 
houden, mee.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt gewoonlijk aangeduid per 
maand of per jaar. Als het salaris niet in de 
advertentie staat vermeld, vraag dan een 
vakbond — het maakt niet uit of u lid bent 
of niet — wat het wettelijke en normale 
salaris voor de betrekking is. In Spanje kent 
men een nationaal minimumloon, maar col-
lectieve overeenkomsten lopen per regio 
sterk uiteen.

Als de werkgever vraagt wat u wilt verdie-
nen, noem dan twee bedragen of houd de 
mogelijkheid open om daarover te onder-
handelen: bijvoorbeeld om te beginnen 
X EUR en vervolgens een hoger bedrag 
wanneer u uw capaciteiten ten toon hebt 
gespreid.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Op proef werken wordt vastgelegd in de ver-
schillende soorten arbeidsovereenkomsten.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Zes maanden voor gekwalificeerde tech-
nici en twee maanden voor andere werk-
nemers. In geval van een contrato indefinido 
de apoyo a los emprendedores (overeen-
komst van onbepaalde duur ter ondersteu-
ning van werkgevers) is de proeftijd één 
jaar. Tijdens de proeftijd kan de overeen-
komst door beide partijen om elke wille-
keurige reden worden beëindigd.

http://www.todofp.es/
http://www.todofp.es/
http://www.educastur.es/
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Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Nee, doorgaans betaalt de sollicitant die 
kosten zelf. Het is mogelijk dat punt vóór 
het gesprek met de werkgever te bespreken.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Dat hangt van de werkgever af. Gewoon-
lijk informeert de werkgever de sollicitant 
op korte termijn over de uitkomst van het 
gesprek, maar dat gebeurt niet altijd.

Feedback en vervolg

Als u kort na het gesprek geen bericht hebt 
ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat u de 
baan niet hebt gekregen. Als de uitslag niet 
positief is, hoort u meestal niets.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Spanjaarden zijn vaak niet erg punctu-
eel, maar kandidaten moeten niet te laat 

komen. Zorg ervoor dat u vijf tot tien minu-
ten van tevoren aanwezig bent. Dan rest u 
genoeg tijd om uit te vinden hoe u in con-
tact komt met de persoon met wie u een 
afspraak hebt.

Kledingadvies

Een sollicitatiegesprek voeren is niet het-
zelfde als naar een feestje gaan. Ga naar de 
afspraak met de gedachte dat u een toe-
komstige werknemer van het bedrijf bent. 
Gewoonlijk volstaat het schoon en net-
jes te zijn. Mannelijke hoger opgeleiden 
en leidinggevenden dragen gewoonlijk een 
das; vrouwen dragen hoge hakken. Vermijd 
opvallende sieraden en felle kleuren.

Nog andere adviezen?

Volgens de Spaanse wet is roken bijna 
overal verboden en veel Spanjaarden heb-
ben er een hekel aan. Kandidaten wordt 
daarom aangeraden niet te roken, zelfs niet 
als ze daartoe worden uitgenodigd.
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FRANKRIJK 
Officiële taal ➔ Frans
Bestuursvorm ➔ presidentiële republiek
Bevolking ➔ 65,6 miljoen
Hoofdstad ➔ Parijs
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +33
Domeinextensie ➔ .fr

WAAROM WERKEN IN FRANKRIJK?

In Frankrijk speelt het toerisme een belangrijke rol. Het land trekt 
tachtig miljoen bezoekers per jaar. In 2010 vertegenwoordigde het 
toerisme meer dan 7 % van het bruto binnenlands product (bbp) en 
het vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid. 

De Franse economie is een socialemarkteconomie op basis van 
privé-eigendom. Het is grotendeels een diensteneconomie — drie 
kwart van de Fransen werkt in de dienstensector — maar industriële 
ondernemingen blijven een relatief groot aandeel houden in het bbp 
en de export, en bieden werk aan 14 % van de beroepsbevolking. 
In 2011 werd er vanuit het buitenland meer in de Franse industrie 
geïnvesteerd dan in elk ander Europees land, vooral in de 
chemische industrie, de metaal- en metaalbewerkingssector en de 
levensmiddelenbranche. De buitenlandse investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling groeiden vanaf 2007 tot 2011 gemiddeld met 
ongeveer 12 % per jaar.
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WERK ZOEKEN

De gebruikelijkste manier om in Frankrijk 
werk te vinden, is een motivatiebrief en een 
cv naar een werkgever sturen. Veel vaca-
tures zijn in te zien bij de Franse dienst 
voor arbeidsvoorziening, Pôle emploi (http://
www.pole-emploi.fr), of bij uitzendbureaus, 
die ook personeel werven voor functies met 
arbeidsovereenkomsten voor de middel-
lange en lange termijn. Elke dag worden er 
op de Pôle emploi-website gemiddeld zo’n 
150 000 banen aangeboden. U kunt uw sol-
licitatie per e-mail of per post verzenden.

Meestal wordt er ten minste één gesprek 
met de werkgever gevoerd.

Sollicitatietips

Het cv van pas afgestudeerden moet één 
pagina omvatten; voor meer ervaren perso-
nen dient een maximum van twee bladzij-
den te volstaan. Een cv van twee pagina’s 
bestaat doorgaans uit zes rubrieken:

•	persoonsgegevens: naam, adres, tele-
foonnummer (met landencode), e-mail. 
Burgerlijke staat, leeftijd en nationaliteit 
(als u een burger van de Europese Econo-
mische Ruimte bent) zijn facultatief;

•	functie: vermeld het soort baan waar-
naar u op zoek bent, zo mogelijk met uw 
sterke punten, bijvoorbeeld „commer cieel 
medewerker, drietalig: Engels, Frans en 
Spaans”;

•	werkervaring: arbeidsverleden (inclusief 
data), functie, bedrijfsnaam, sector en 
plaats met vermelding van uw verant-
woordelijkheden, taken en prestaties;

•	opleiding: noem afstudeerdata en de 
equivalenten van uw opleiding in het 
Franse onderwijssysteem;

•	kennis van talen en IT: vermeld uw moe-
dertaal en uw lees-, schrijf- en spreek-
vaardigheid in het Frans;

•	overige informatie, vaak „Interesses” 
genoemd. Als u in Frankrijk hebt gewoond, 
geef dat dan aan.

Uw getypte sollicitatiebrief behoort niet 
langer te zijn dan één pagina (meestal per 
e-mail te versturen). Toon uw belangstelling 
in het bedrijf en leg uit op welke wijze u aan 
de functie-eisen voldoet.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, dat is gebruikelijk, vooral voor banen 
waarbij sprake is van contact met klanten.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Stuur een getypte sollicitatiebrief, tenzij 
anders vermeld. Als de werkgever bij de 
selectie gebruikmaakt van handschriftana-
lyse, zal er in de advertentie om een hand-
geschreven brief worden gevraagd. Het is 
echter niet langer wettelijk toegestaan om 
sollicitanten uitsluitend op basis van een 
handschriftanalyse te selecteren.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het Europass-cv wordt niet algemeen 
gebruikt, maar het gebruik ervan neemt wel 
toe, vooral in grote bedrijven. Werkgevers 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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hechten vooral veel waarde aan de rubriek 
over talenkennis.

Telefonisch contact opnemen

Het is niet gangbaar vóór een gesprek telefo-
nisch contact met de werkgever op te nemen. 
Als u dat toch graag wilt, kunt u dat het best 
in het Frans doen. Als u de naam niet kent 
van de persoon die met de werving is belast, 
vraag daar dan naar voordat u uw sollicitatie 
verstuurt. Als u via een wervingsbureau solli-
citeert, vraag dan in elk geval naar de activi-
teit en de omvang van het bedrijf.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Het is niet nodig diploma’s met uw sollicita-
tie te versturen, maar neem alles wel mee 
naar het gesprek. Een kopie van uw diplo-
ma’s met een gewaarmerkte vertaling kan 
nuttig zijn, vooral als het onderwijs dat u 
hebt genoten, sterk afwijkt van het Franse 
onderwijsstelsel.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat is gemiddeld drie weken, maar die peri-
ode kan tussen 24 uur en verscheidene 
maanden duren.

Voorbereiding op het gesprek

De werkgever kijkt in het bijzonder naar 
hoe stipt u bent en naar uw algemene hou-
ding, inclusief kleding. Het gesprek kan een 
halve dag in beslag nemen en praktische 
tests omvatten. Vergaar informatie over het 
bedrijf zodat u uw motivatie voor de baan 
duidelijk naar voren kunt brengen.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Het eerste gesprek vindt gewoonlijk plaats 
met een medewerker van de perso-
neelsafdeling. In kleine bedrijven of in de 
ambachtelijke sector hebt u doorgaans een 
onderhoud met de directeur.

Geven we elkaar de hand?

Ja, geef de vragensteller voor en na het 
gesprek een hand. Fransen hechten grote 
waarde aan etiquette en hoffelijkheid, en 
goede manieren worden gewaardeerd.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Over het algemeen vertelt de werkgever 
eerst iets over het bedrijf. Vervolgens ver-
wacht hij of zij dat u laat zien waarom u de 
baan moet krijgen en de andere kandidaten 
niet. Benoem uw competenties en leg uit 
hoe die corresponderen met wat de werk-
gever zoekt, zodat in de behoeften van het 
bedrijf kan worden voorzien.

Wanneer is een vraag ongepast?

De Franse antidiscriminatiewetgeving is 
glashelder. U kunt weigeren een vraag te 
beantwoorden die ongepast lijkt en/of niet 
relevant is voor uw sollicitatie naar de baan 
in kwestie.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Aanbevelingsbrieven zijn niet essentieel. 
Vermeld echter wel uw werkervaring om uw 
capaciteiten voor het voetlicht te brengen. 
Sommige werkgevers willen telefonisch of 
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per e-mail contact opnemen met een of 
meer van de werkgevers die op uw cv staan 
aangeduid. Voor bepaalde banen in de 
beveiliging of het openbaar bestuur moet u 
bewijzen dat u geen strafblad hebt.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

In de regel worden details over het sala-
ris in de advertentie vermeld. Zij worden als 
maandelijks of jaarlijks brutobedrag, vóór 
aftrek van belasting, aangeduid. Aan het 
eind van het wervingsproces kan er echter 
ruimte zijn om over de beloning te onder-
handelen. Er kan ook worden aangegeven 
dat het salaris bespreekbaar is. In dat geval 
moet u aantonen dat u meer waard bent 
dan het voorgestelde basisloon. U dient de 
arbeidsovereenkomst te tekenen voordat u 
de functie aanvaardt, of uiterlijk op uw eer-
ste werkdag.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Tests vormen een onderdeel van het wer-
vingsproces. Op proef werken komt echter 
niet veelvuldig voor. Als u wordt gevraagd 
op proef te komen werken voordat u een 
contract ondertekent, moet die periode erg 
kort zijn. U mag daarbij geen arbeid voor de 
werkgever verrichten.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De proeftijd varieert van één dag tot diverse 
maanden, afhankelijk van uw kwalificaties 
en het type arbeidsovereenkomst. Bij een-
maandelijkse contracten duurt die periode 

doorgaans een week. Zij kan eenmaal wor-
den verlengd.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

De reiskosten voor sollicitatiegesprekken 
kunnen door de openbare dienst voor 
arbeidsvoorziening worden vergoed, mits 
de kandidaat als werkzoekende staat 
ingeschreven en daar vóór het gesprek om 
verzoekt.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Het duurt twee tot vier weken voordat de 
uitslag wordt bekendgemaakt: hoe hoger 
het kwalificatieniveau, hoe langer het wer-
vingsproces. Als u na vier weken nog niets 
hebt gehoord, kunt u de betrokkenen het 
best even bellen.

Feedback en vervolg

Het is niet gebruikelijk te vragen waarom 
u niet voor een baan bent geselecteerd, 
maar u kunt dat met tact wel doen. De 
feedback kan nuttig zijn voor uw volgende 
gesprekken.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Hoewel de Fransen niet erg punctueel zijn, 
vooral niet in grote steden als Parijs, raden 
we u aan vijftien minuten van tevoren te 
arriveren.

Kledingadvies

Uw kleding moet passen bij de baan waar-
naar u solliciteert.
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KROATIË 
Officiële taal ➔ Kroatisch
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 4,3 miljoen
Hoofdstad ➔ Zagreb
Valuta ➔ Kroatische kuna (HRK)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +385
Domeinextensie ➔ .hr

WAAROM WERKEN IN KROATIË?

Te veel bezoekers van Kroatië laten Zagreb links liggen. De hoofdstad 
heeft elegante Oostenrijks-Hongaarse architectuur, een levendig 
kunstcircuit, uitstekende winkelmogelijkheden en talloze cafés. 
Maar het zij de miljoenen toeristen die jaarlijks naar Kroatië komen, 
vergeven dat zij bezwijken voor de charmes van de Dalmatische kust 
en de maar liefst duizend eilanden die daar te bewonderen zijn. 

De werkloosheid is hoog, vooral onder jongeren, maar er zijn 
prikkels voor investeerders en de arbeidsmarkt heeft een behoorlijk 
groeipotentieel. Er is vraag naar personeel in de toeristische sector 
en in de horeca, met name in de zomer. In bepaalde seizoenen is er 
tevens behoefte aan ongeschoolde arbeiders in de landbouw en aan 
artsen en ander medisch personeel, voornamelijk op het platteland 
en op de eilanden. Er liggen ook kansen in het toerisme en voor 
docenten vreemde talen (moedertaalsprekers).
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WERK ZOEKEN

Zoek werk via persoonlijke contacten, vaca-
turesites en krantenadvertenties of stuur een 
open sollicitatie aan een werkgever. Er zijn 
particuliere bureaus voor tijdelijk werk, en 
vacatures in de publieke sector moeten in de 
staatscourant en via de Kroatische dienst voor 
arbeidsvoorziening worden aangekondigd.

Sollicitatietips

De sollicitatiebrief moet niet meer dan één 
pagina beslaan met een accurate vermel-
ding van de redenen waarom u de juiste 
kandidaat voor de functie bent. De tekst 
moet grammaticaal correct zijn en stro-
ken met de regels voor bedrijfscommunica-
tie. De tekst moet begrijpelijk en eenvoudig 
te lezen zijn.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, er wordt geadviseerd een foto aan het 
cv toe te voegen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, een getypte sollicitatie wordt meer op 
prijs gesteld.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, u kunt prima een Europass-cv sturen.

Telefonisch contact opnemen

Als er een telefoonnummer wordt ver-
strekt, kunt u telefonisch contact leggen. 

Veel werkgevers vermelden echter dat het 
niet mogelijk is per telefoon informatie te 
verkrijgen.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Ja, als dat in de vacature staat.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Van enkele dagen tot enkele maanden, 
afhankelijk van de functie. Selectiepro-
cedures voor hoogopgeleid personeel en 
voor overheidsfuncties kunnen enige tijd in 
beslag nemen. Vacatures voor ongeschoold 
personeel of in kleine bedrijven kunnen snel 
worden opgevuld.

Voorbereiding op het gesprek

De eerste indruk is erg belangrijk. Er wordt 
gelet op hoe u zich hebt gekleed voor het 
gesprek. Tevens moet u zich aan de hand 
van uw cv presenteren. De meestgestelde 
vragen gaan over uw sterke en zwakke 
punten. Win van tevoren informatie over 
het bedrijf in, zodat u bekend bent met de 
dagelijkse zakelijke praktijk aldaar en met 
de vereisten die gelden voor de baan waar-
naar u solliciteert. Profiteer van eventuele 
connecties die u binnen het bedrijf hebt.

Voorafgaand aan het gesprek kunnen 
schriftelijke en mondelinge tests (psycho-
logisch, beroepsvaardigheden) worden 
afgenomen.

Als u niet langer in een baan bent geïnteres-
seerd, laat dat de werkgever dan tijdig weten.
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Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Eén of meer personen, afhankelijk van het 
bedrijf.

Geven we elkaar de hand?

Ja. Volgens de etiquette geeft u eerst de 
vrouwen een hand, vervolgens de belang-
rijkste persoon en daarna de anderen.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

De opbouw van een gesprek verschilt, maar 
er zijn wel enkele gemeenschappelijke ken-
merken. Er heerst gewoonlijk een formele 
sfeer. De vragenstellers stellen zich voor en 
nodigen u vervolgens uit om uzelf te pre-
senteren en te vertellen over uw opleiding, 
werkervaring, bijzondere vaardigheden 
en competenties, interesses en de reden 
waarom u naar de baan hebt gesolliciteerd.

Werkgevers stellen meestal vragen over uw 
cv, werkervaring en verwachtingen. Een sol-
licitatiegesprek duurt ongeveer een half uur.

Bewaar uw eigen vragen tot het eind van 
het gesprek, houd ze kort en treed niet te 
veel in details.

Wanneer is een vraag ongepast?

Vragen over godsdienst, etnische afkomst, 
seksuele geaardheid of zwangerschap 
mogen volgens de antidiscriminatiewet van 
Kroatië, die in 2009 van kracht werd, niet 
aan de orde komen. U mag weigeren vragen 
over uw privéleven te beantwoorden.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Referenties of aanbevelingsbrieven zijn 
in Kroatië niet nodig, tenzij erom wordt 
verzocht. Sommige bedrijven en instel-
lingen verlangen een uittreksel uit het 
strafregister.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Werkgevers leggen de lonen en bijkomende 
voordelen dikwijls van tevoren vast en er 
is weinig ruimte voor onderhandelingen. 
Lonen zijn eventueel alleen bespreekbaar in 
de private sector; de ambtenarensalarissen 
liggen wettelijk vast. De salarissen worden 
per maand aangeduid, inclusief vakantie-
toeslagen. Over bonussen en andere voor-
delen wordt afzonderlijk onderhandeld.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Vanuit wettelijk oogpunt is één dag op proef 
werken niet mogelijk.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De proeftijd duurt gewoonlijk één tot drie 
maanden.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

De werkgever is niet verplicht de kosten 
voor het bijwonen van een sollicitatie-
gesprek te vergoeden.



80 K R O AT I Ë 

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Aan het einde van het gesprek kunt u de 
vragensteller vragen wanneer de uitslag 
wordt bekendgemaakt. Gewoonlijk brengt 
de werkgever u binnen één of twee weken 
na het gesprek op de hoogte.

Feedback en vervolg

Na het gesprek kunt u de vragensteller 
opbellen en om feedback vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Wij adviseren u tien tot vijftien minuten van 
tevoren te arriveren, zodat u uw documen-
ten nog eens kunt bekijken en ordenen, en 
zich op het gesprek kunt voorbereiden. Stel 
de werkgever op de hoogte als u verwacht 
te laat te komen of als u niet op de afspraak 
aanwezig kunt zijn.

Kledingadvies

Een kandidaat die passend en netjes is 
gekleed, maakt een veel betere indruk dan 

iemand in een spijkerbroek en T-shirt. Een 
overdaad aan sieraden en accessoires en 
extreme kapsels of geverfd haar moeten 
worden vermeden. U moet er als een poten-
tiële werknemer uitzien.

Nog andere adviezen?

Uw houding tijdens het gesprek kan de uit-
slag beïnvloeden. Als u zelfvertrouwen 
toont, oogcontact met de vragenstellers 
maakt en een stevige handdruk geeft, krijgt 
uw mogelijk toekomstige werkgever een 
positieve indruk.

Spreek geen kwaad van vroegere werk-
gevers. Stel algemene vragen over het 
bedrijf en de baan waarnaar u solliciteert, 
en vraag niet te veel over het salaris, de 
arbeidsvoorwaarden en vrije dagen.

Breng tot slot vooral uw sterke kanten voor 
het voetlicht en leg niet de nadruk op uw 
slechte eigenschappen of zwakke punten, 
zelfs niet als daarnaar wordt gevraagd.
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ITALIË 
Officiële taal ➔ Italiaans
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 59,7 miljoen
Hoofdstad ➔ Rome
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +39
Domeinextensie ➔ .it

WAAROM WERKEN IN ITALIË?

Italië heeft het allemaal: van een benijdenswaardig klimaat, een 
afwisselend landschap en historische kunstschatten tot een geliefde 
nationale keuken. De bevolking weet hoe ze invulling moet geven 
aan het goede leven. De mensen koesteren hun familie, culturele 
tradities en de prachtige omgeving waarin ze wonen.

Sinds 2012 wordt er weer meer personeel geworven in Italië. Uit 
recente waarnemingen is gebleken dat het aandeel vacatures voor 
hooggekwalificeerde functies duidelijk is gestegen, vooral voor 
specialisten in de IT, de industrie en de bouw, en de administratieve, 
financiële en banksector. Tevens is de vraag naar arbeiders en 
geschoolde werknemers toegenomen, terwijl de behoefte aan 
kantoor- en verkooppersoneel juist is verminderd. Italië heeft 
vanouds een groot aantal arbeidsplaatsen voor seizoenwerkers in 
de omvangrijke toeristische sector. Voor bedrijven is 20 % van de 
vacatures moeilijk op te vullen.
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WERK ZOEKEN

Werkzoekenden in Italië gaan gewoonlijk 
eerst kijken op internet. Lokale diensten 
voor arbeidsvoorziening en kranten heb-
ben allemaal websites met vacatures. Het 
ministerie van Arbeid heeft een nieuwe 
website waarop banen worden aangebo-
den: http://www.cliclavoro.gov.it. Het is ook 
gebruikelijk werkgevers een open sollicita-
tie plus cv te sturen. Andere opties zijn een 
plaatselijke krant kopen of een bezoek bren-
gen aan de lokale dienst voor arbeidsvoor-
ziening of particuliere wervingsbureaus.

Sollicitatietips

Solliciteren in Italië doet u door een bijge-
werkt cv en sollicitatiebrief per e-mail of 
per post te verzenden.

Geef bij elektronische sollicitaties duide-
lijk aan naar welke baan u solliciteert en 
activeer de optie „leesbevestiging” in uw 
e-mailaccount.

Bij schriftelijke sollicitaties zijn de inhoud en 
opmaak van de sollicitatiebrief erg belang-
rijk. De brief moet beter gestructureerd zijn 
dan bij een elektronische sollicitatie.

Neem telefonisch contact op met de poten-
tiële werkgever om te controleren of uw 
sollicitatie is aangekomen. Als het bedrijf 
belangstelling heeft voor uw profiel, zal de 
werkgever normaal gesproken na enkele 
dagen contact met u opnemen. Als dat niet 
gebeurt, bent u niet geselecteerd. Cv’s wor-
den echter vaak gedurende een lange tijd 
bewaard. Het is dan ook mogelijk dat u een 
telefoontje krijgt voor een vacature waar-
naar u het jaar ervoor had gesolliciteerd.

Als u een open sollicitatie stuurt, moet de 
brief grammaticaal correct en goed geschre-
ven zijn, maar ook groot enthousiasme uit-
stralen. Hoe anders kunt u de aandacht 
trekken van een werkgever als de functie 
waarnaar u solliciteert niet vacant is?

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, maar u kunt dat wel doen, als u dat 
wenst.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, u moet geen handgeschreven brief 
sturen.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, het Europass-cv heeft de voorkeur.

„Via Eures kreeg ik een stage in een ont-
werpstudio in Senigallia, in het noorden 
van Italië. Tegelijk volgde ik een cursus 
Italiaans, wat een uitstekende mogelijk-
heid bleek te zijn om mensen van over 
de hele wereld te ontmoeten en nieuwe 
vrienden te maken buiten het werk 
om. Op het persoonlijke vlak was het 
een zeer waardevolle ervaring omdat 
ik leerde hoe ik mij kon redden in een 
land dat zo anders was dan mijn eigen 
land — en in een nieuwe taal. Profes-
sioneel gezien is de stage zeer succes-
vol gebleken, want kort daarna kreeg ik 
een vaste baan als productontwerpster 
in Denemarken.”
Ebba, werkzoekende uit Zweden

http://www.cliclavoro.gov.it/
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Telefonisch contact opnemen

Als het eerste contact via de telefoon wordt 
gelegd, wees dan beleefd en spreek vloeiend 
en correct. Probeer meteen een afspraak te 
maken en vergeet niet naar de contactgege-
vens van de werkgever te vragen.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, maar neem alles wel mee naar het 
gesprek (de Italianen zijn op dat punt erg 
bureaucratisch).

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

De aangenomen kandidaat gaat zo snel 
mogelijk aan de slag.

Voorbereiding op het gesprek

Verzamel informatie over het bedrijf en de 
werkgever als u werkelijk geïnteresseerd 
bent in de openstaande betrekking. Denk 
na over wat de werkgever van u wil horen. 
Een sociale persoonlijkheid, bereidwilligheid 
en enthousiasme kunnen een voordeel zijn.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Afhankelijk van de vacature de werkgever, 
het afdelingshoofd, een personeelsfunctio-
naris of zelfs iemand die speciaal is aan-
gesteld om zulke gesprekken te voeren. Er 
kunnen een of meerdere mensen bij het 
gesprek aanwezig zijn. Schriftelijke tests 
worden gewoonlijk groepsgewijs afgeno-
men. Een gesprek of test duurt doorgaans 
maximaal één uur.

Geven we elkaar de hand?

Ja, dat is de gangbare praktijk.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Allereerst komt de werkervaring van de 
kandidaat aan de orde. Er heerst een for-
mele sfeer. Enkel de vragensteller of werk-
gever kan ervoor zorgen dat de sfeer 
enigszins losser wordt. 

Werkgevers hebben niet alleen aandacht 
voor de manier waarop u spreekt en zich 
gedraagt, maar zij kijken ook of uw voorko-
men en kleding passend zijn voor de functie. 
Leg op heldere wijze uit waarom u gemoti-
veerd bent voor de baan.

Nadat de werkgever de verplichtingen en 
taken heeft toegelicht die bij de baan horen, 
kunnen sollicitanten vragen stellen over 
zaken die niet duidelijk zijn. Dat kan gaan 
over de aard en duur van de arbeidsover-
eenkomst, salaris enz.

Wanneer is een vraag ongepast?

Sollicitanten kunnen weigeren in te gaan op 
vragen over hun privéleven. De werkgever 
mag niet om strikt persoonlijke informatie 
vragen.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Het is altijd goed wanneer de kandidaat refe-
renties of aanbevelingsbrieven (van vorige 
werkgevers, hoogleraren enz.) overlegt om 
zijn of haar werkervaring, vaardigheden en 
capaciteiten te bekrachtigen.
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Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

In Italië kan niet worden onderhandeld over 
de financiële en contractuele voorwaar-
den. Wanneer u een baan aanvaardt, onder-
tekent u een overeenkomst waarin alle 
informatie en de financiële en arbeidsvoor-
waarden zijn opgenomen. Of al dan niet kan 
worden onderhandeld over het salaris, de 
vakantiedagen, bonussen enz. hangt af van 
de werkgever en de collectieve arbeidsover-
eenkomsten (contratto collettivo nazionale 
di lavoro of CCNL).

De gangbaarste bovenwettelijke voordelen 
in Italië zijn maaltijdbonnen, een mobiele 
telefoon en een bedrijfsauto. Onderhan-
delingen over het salaris en bovenwette-
lijke voordelen worden gevoerd met de 
personeelsdienst.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

De werkgever kan vragen om één dag 
stage te lopen of een proeftijd voorzien. 
U kunt dat weigeren als de wettelijke peri-
ode wordt overschreden (afhankelijk van de 
desbetreffende collectieve overeenkomst).

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Er is geen standaardperiode.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

In bepaalde gevallen en voor bepaalde 
functies wordt sollicitanten een totale 
of gedeeltelijke vergoeding aangeboden 
voor de reiskosten in verband met het 
sollicitatiegesprek.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Als u wordt aangenomen, is het de taak van 
uw nieuwe werkgever om u hiervan op de 
hoogte te brengen. De werkgever dient tij-
dens het gesprek duidelijk te zeggen hoe-
lang hij of zij nodig heeft om een beslissing 
te nemen.

Feedback en vervolg

Als u wilt weten wat het resultaat van uw 
sollicitatiegesprek is of verdere vragen 
hebt, kunt u per telefoon of e-mail contact 
opnemen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is erg belangrijk. Als u verhinderd 
bent en niet naar de afspraak kunt komen, 
geef dat dan zo snel mogelijk door.

Kledingadvies

In sommige bedrijven gelden voorschriften 
voor kleding en sieraden. Kies voor een ver-
zorgde, frisse uitstraling als u geen weet 
hebt van specifieke voorschriften.
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IJSLAND 
Officiële taal ➔ IJslands
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 320 000
Hoofdstad ➔ Reykjavik
Valuta ➔ IJslandse kroon (ISK)
Lid van de EU of EER ➔ EER
Landnummer ➔ +354
Domeinextensie ➔ .is

WAAROM WERKEN IN IJSLAND?

IJsland zit vol wonderen der natuur met vulkanen, gletsjers, geisers 
en kokende modderpoelen. U hoeft niet bang te zijn voor deze 
Vikingen; IJslanders zijn vriendelijk, onverstoorbaar en humoristisch, 
en hun hoofdstad Reykjavik biedt de veiligheid en charme van een 
dorp.

De werkloosheid in IJsland was altijd bijzonder laag, ongeveer 1 %. 
Dat veranderde met de financiële crisis en het omvallen van de 
banken in 2008. Toen liep de werkloosheid op tot ruim 8 %, hoewel 
daarna weer een daling intrad. De economische crisis leidde eveneens 
tot een opleving van het toerisme dankzij de devaluatie van de 
IJslandse munt. Door een groei in de softwareontwikkeling is er 
behoefte aan geschoold IT-personeel ontstaan. Ook is er een tekort 
aan geschoolde werknemers in de metaalindustrie, bijvoorbeeld aan 
lassers en ijzerwerkers. Het land heeft verder artsen nodig omdat 
veel IJslandse artsen in het buitenland zijn gaan werken.
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WERK ZOEKEN

Als u geen IJslands spreekt, kunt u het best 
via Eures werk zoeken. Om toegang te krij-
gen tot sommige vacatures moet u een 
elektronisch formulier invullen op http://
www.vinnumalastofnun.is/eures. In andere 
gevallen kunt u uw sollicitatie rechtstreeks 
naar de werkgever sturen. Verstrek zo veel 
mogelijk informatie op het formulier.

U kunt u ook gratis inschrijven bij een of 
meer particuliere arbeidsbemiddelings-
bureaus (ráðningarþjónustur), naar vaca-
tures in lokale kranten zoeken of uw eigen 
advertentie plaatsen.

U kunt contact opnemen met de lokale 
afdeling van uw vakbond (stéttarfélag), 
waar u informatie kunt krijgen over de 
nieuwste tendensen op de arbeidsmarkt 
binnen uw vakgebied en waar u het best 
kunt beginnen met zoeken.

Besef ook dat mond-tot-mondreclame 
een krachtig hulpmiddel is in een kleine 
gemeenschap zoals IJsland. Veel werk-
zoekenden vinden een baan via familie of 
andere persoonlijke netwerken. 

Sollicitatietips

Een brief en cv versturen is de gebruike-
lijkste manier van solliciteren. Een cv mag 
maximaal twee pagina’s beslaan en moet 
zakelijk en actueel zijn. In de brief dient 
u uiteen te zetten waarom u belangstel-
ling hebt voor de betrekking in kwestie en 
waarom u er de juiste persoon voor bent.

Als u spontaan solliciteert, probeer dan uw 
sollicitatie rechtstreeks te sturen naar de 

persoon die voor de selectieprocedure ver-
antwoordelijk is. Dat maakt een betere indruk.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, foto’s op cv’s zijn standaard. Kies een 
foto waarop u alleen, zonder achtergrond, 
staat afgebeeld. Voeg geen foto toe van het 
strand of van het feestje van het afgelo-
pen weekend.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Beslist niet. Handgeschreven sollicitaties 
worden doorgaans als onprofessioneel 
beschouwd.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het Europass-cv is vaak lang en zeer gede-
tailleerd. Het is beter om het cv kort en 
duidelijk te houden. Gebruik daarvoor niet 
meer dan twee bladzijden.

Telefonisch contact opnemen

Als u per telefoon solliciteert, wees er dan 
op bedacht dat IJslanders niet erg for-
meel zijn. Niettemin is het gebruikelijk om 
eerst te zeggen hoe u heet en waarom u 
belt. Zorg ervoor dat u niet te lang aan het 
woord blijft en onderbreek de persoon met 
wie u spreekt niet.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Diploma’s moeten in IJsland worden onder-
zocht op gelijkwaardigheid en erkenning. 

http://www.vinnumalastofnun.is/eures
http://www.vinnumalastofnun.is/eures
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Dat maakt het voor werkgevers eenvoudiger 
om uw kennis en vaardigheden te beoorde-
len. Het kan u ook helpen een betere baan 
met een hoger salaris te vinden.

U kunt ervan uitgaan dat kwalificaties die 
in uw thuisland geldig zijn voor de uitoe-
fening van een beroep, ook geldig zijn in 
andere landen van de EER. Diploma’s van 
voortgezette universitaire studies, driejari-
 ge universitaire opleidingen (bachelor (BA, 
BSc, BS)) en beroepsopleidingen op middel-
baar niveau moeten diploma’s zijn die in de 
gehele EER worden erkend.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur is verantwoordelijk voor de coör-
dinatie van de erkenningsprocedures. De 
afzonderlijke ministeries staan echter in 
voor de erkenning van diploma’s in hun res-
pectieve vakgebieden. Zo is het ministerie 
van Volksgezondheid verantwoordelijk voor 
de erkenning van diploma’s van medische 
beroepen en gezondheidswerkers. U kunt 
voor de benodigde informatie allereerst het 
best kijken op http://www.menntagatt.is, het 
nationale referentiepunt voor de beoorde-
ling en erkenning van kwalificaties.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Bij laaggekwalificeerde banen wordt door-
gaans van sollicitanten verwacht dat zij 
binnen enkele dagen of uiterlijk één maand 
aan de slag gaan. Hoogopgeleide specialis-
ten hebben meer ruimte om te onderhande-
len. Voor hen is een periode van één tot drie 
maanden gebruikelijk.

Voorbereiding op het gesprek

Doe uw huiswerk voordat u naar een sollici-
tatiegesprek gaat. Bestudeer de informatie 
op de webpagina’s van het bedrijf en bereid 
u voor op alle mogelijke vragen, zoals: „Wat 
zijn uw sterke en zwakke punten?”, „Hoe zou 
u uzelf als werknemer omschrijven?” en 
„Waarom hebt u uw vorige baan opgege-
ven?”. Toon duidelijk dat u zo veel mogelijk 
te weten wilt komen over het bedrijf en de 
openstaande betrekking.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Van de kant van de werkgever kunnen er 
één tot vier mensen aanwezig zijn. Over het 
algemeen geldt dat hoe gespecialiseerder 
de functie is, hoe meer mensen het gesprek 
bijwonen.

Geven we elkaar de hand?

Mensen schudden elkaar altijd de hand 
bij formele gelegenheden als sollicitatie-
gesprekken. Geef een stevige handdruk en 
maak oogcontact. Een slap handje is geen 
goed begin.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Sollicitatiegesprekken duren doorgaans een 
half uur tot één uur. Er is geen vast patroon. 
Overdrijf niet met uw vaardigheden, maar 
wees evenmin te bescheiden. Wees beleefd 
en probeer kalm te blijven.

Werkgevers willen tijdens het gesprek te 
weten komen wie u bent. Wees niet verrast 
wanneer vragen over uw privéleven worden 
gesteld. De niet-beroepsgebonden vragen 

http://www.menntagatt.is/
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die tijdens het gesprek aan bod komen, blij-
ven gewoonlijk beperkt en zijn alleen maar 
bedoeld om een meer ontspannen sfeer te 
scheppen. De werkgever moet dankzij uw cv 
al een overzicht van uw ervaring hebben. 
Grijp die kans om dieper in te gaan op uw 
vaardigheden en op de reden waarom u de 
beste kandidaat bent. Probeer hem of haar 
er ook van te overtuigen dat u zult bijdra-
gen aan de kwaliteit van het bedrijf en dat u 
bereid bent daar hard voor te werken.

Vragen over de aard van het werk worden 
op prijs gesteld, maar begin liever niet over 
het salaris zolang u er niet zeker van bent 
dat u de baan zult krijgen, tenzij de werk-
gever het onderwerp zelf aansnijdt.

Aan het einde van een gesprek zegt de 
werkgever gewoonlijk wanneer u bericht 
zult krijgen. Als dat niet gebeurt, is de kans 
groot dat hij of zij geen belangstelling heeft. 
Als u binnen de afgesproken termijn niets 
van de werkgever hebt gehoord, kunt u het 
best zelf contact opnemen en feedback 
vragen.

Het is altijd het best om uzelf persoon-
lijk te presenteren, maar als u niet naar 
het gesprek kunt komen, vraag de werk-
gever dan of een telefonische vergadering 
mogelijk is. Videoconferenties genieten ook 
steeds grotere populariteit in IJsland.

Wanneer is een vraag ongepast?

De antidiscriminatiewetgeving in IJsland is 
duidelijk. Werkgevers mogen u vragen of 
u gehuwd bent en of u kinderen hebt. Ze 
mogen u geen vragen stellen over uw sek-
suele geaardheid, uw politieke standpunten 
of uw voornemen om al dan niet kinderen 

te krijgen. Als dergelijke vragen toch worden 
gesteld, kunt u er beleefd op wijzen dat u 
zich ongemakkelijk voelt bij dergelijke vra-
gen en dat u zich afvraagt of ze volgens de 
wet wel mogen worden gesteld.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Neem in uw cv de gegevens van ten min-
ste twee personen op, bijvoorbeeld van 
een vroegere werkgever of docent, die een 
goede referentie van u zullen geven. Vraag 
van tevoren om hun toestemming. Ze moe-
ten weten hoe u werkt en in staat zijn te 
verklaren dat u over de vaardigheden en 
werkhouding beschikt die u beweert te 
hebben.

Aanbevelingsbrieven kunnen behulpzaam 
zijn, maar de meeste werkgevers gaan lie-
ver zelf achter referenties aan. Vermeld die 
brieven echter wel op uw cv en houd ze tij-
dens het sollicitatiegesprek bij de hand.

Soms eisen werkgevers ook een bewijs van 
uw lokale autoriteiten dat u geen strafblad 
hebt. Dat is vooral gebruikelijk voor werk in 
de zorg- en schoonmaaksector, waarin u 
vaak alleen bent in particuliere woningen 
of kantoren.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Tijdens het sollicitatiegesprek of nadat u 
de baan krijgt aangeboden, kan er over het 
salaris en de looptijd van het contract wor-
den onderhandeld. Volgens het IJslandse 
arbeidsrecht moet uiterlijk twee maan-
den nadat u in dienst bent genomen, een 
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arbeidsovereenkomst zijn ondertekend. In 
die overeenkomst moet uw salaris vermeld 
staan. Het salaris is altijd bespreekbaar. U 
hebt er recht op om eenmaal per jaar uw 
salaris met uw werkgever te bespreken.

Meestal gaat het daarbij om een maand-
salaris. Als u een baan hebt die veel over-
uren met zich meebrengt, kan het een 
goed idee zijn om een uurloon te bedin-
gen. Vakantiegeld en bonussen liggen vast 
en zijn dan ook niet voor onderhandelingen 
vatbaar.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Het is gewoonlijk niet nodig op proef te 
werken omdat werknemers in IJsland heel 
gemakkelijk kunnen worden aangenomen 
en ontslagen. Wanneer iemand aan een 
nieuwe baan begint, is de opzegtermijn erg 
kort. U moet worden betaald voor elke dag 
dat u werkt.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De eventuele proeftijd duurt gewoonlijk één 
tot drie maanden. Als de werkgever niet van 
plan is u daarvoor te betalen, moet u het 
voorstel weigeren en dat melden aan het 
directoraat Arbeid of aan een vakbond.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Zeer zelden, behalve als het gaat om een 
hooggekwalificeerde specialistische functie. 
Verder hang het van de werkgever af.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Werkgevers houden er niet van contact op 
te nemen met mensen om hun te vertellen 
dat ze niet geselecteerd zijn. Het is dan ook 
een goed idee om één week na de uiterste 
sollicitatiedatum contact op te nemen met 
de werkgever om te vragen of de baan nog 
beschikbaar is of niet. Als vuistregel kunt 
u aannemen dat, als u één maand na de 
uiterste sollicitatiedatum niet in dienst bent 
genomen, de werkgever geen belangstelling 
voor u heeft.

Feedback en vervolg

Neem zelf het initiatief en vraag de werk-
gever om feedback. Daarmee laat u zien 
dat u geïnteresseerd bent en de zaken zo 
nodig in eigen hand neemt. 

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

IJslanders zijn erg punctueel als het om 
werk gaat. U moet dan ook absoluut op tijd 
komen voor het sollicitatiegesprek.

Kledingadvies

Trek klassieke of gemakkelijk zittende, ver-
zorgde kleren aan. Draag niet te veel siera-
den. IJslanders staan bij mannen afkeurend 
tegenover andere sieraden dan een verlo-
vings- of trouwring.

Nog andere adviezen?

IJslanders houden van mensen die zichzelf 
helpen en hechten niet al te zeer aan for-
maliteiten of hiërarchie. Benut met dat in 



90 I J S L A N D 

het achterhoofd alle mogelijke methoden 
om werk te vinden en wees proactief.

„Als u in uw zoektocht naar werk ook bij 
de buren kijkt, ontvouwen zich nieuwe 
mogelijkheden en hebt u meer kans om 
een nieuwe werkomgeving te vinden. 

Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd 
bent, handel het papierwerk af, ga de 
uitdaging aan en proef een nieuwe cul-
tuur zonder het gedoe van verhuizen.”
Sarah O’Brien, Eures-coördinator, 
grensoverschrijdende regio Schelde-
mond, Nederland
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CYPRUS 
Officiële taal ➔ Grieks, Turks
Bestuursvorm ➔ presidentiële republiek
Bevolking ➔ 870 000
Hoofdstad ➔ Nicosia
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +357
Domeinextensie ➔ .cy

WAAROM WERKEN IN CYPRUS?

Cyprus draagt de sporen van tienduizend jaar beschaving met zich 
mee en heeft daarnaast een flink aantal populaire uitgaansgelegen-
heden. Op behoorlijke afstand van de vakantieoorden liggen dorpen 
en ruïnen die doordrenkt zijn van kenmerkende mediterrane geuren. 
Verder is het niet erg bekend dat Cyprus een van Europa’s zuidelijkst 
gelegen skioorden herbergt.

Wat werk betreft, heeft het land krimp ondervonden in de bouw, 
horeca/catering en in de (detail)handel. De werkloosheid is de 
afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, vooral onder jongeren. 
Voor mensen met een middelbare opleiding zijn de beste 
arbeidsperspectieven te vinden als winkelmedewerker en caissière, 
als kelner, in de kinderopvang en de zorg, en als bakker. Mensen 
met een hogere opleiding hebben de meeste kans op werk in de 
boekhouding en de financiële sector, IT, telecommunicatie en 
elektrotechniek.
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WERK ZOEKEN

Kandidaten kunnen naar vacatures zoeken 
via de pagina over Cyprus op het Eures-por-
taal, bij openbare of particuliere bureaus 
voor arbeidsbemiddeling of in kranten. Nut-
tige links kunnen worden gevonden op de 
Links-pagina van het Eures-portaal.

Sollicitatietips

De gebruikelijkste gang van zaken is een 
getypte brief en cv sturen. Voor banen 
waarvoor geen kwalificaties vereist zijn, 
verloopt de sollicitatie gewoon monde-
ling. Als een kandidaat door een openbaar 
bureau voor arbeidsvoorziening wordt voor-
gedragen, krijgt hij of zij een standaardrefe-
rentiebrief die door de mogelijke werkgever 
moet worden ingevuld (met vermelding 
van de uiteindelijke beslissing) en bij het 
arbeidsbureau moet worden ingeleverd.

Als u naar een baan solliciteert die u op 
het Eures-portaal hebt gevonden, vermeld 
dan het nationale referentienummer. Zowel 
voor een elektronische als voor een schrif-
telijke sollicitatie moet een getypte, korte, 
zakelijke sollicitatiebrief worden opgesteld 
(maximaal één pagina). Die brief, die aan de 
werkgever of de organisatie die de adver-
tentie heeft geplaatst, is geadresseerd, 
moet belangrijke gegevens bevatten die 
niet in het cv staan vermeld. De brief dient 
altijd te worden ondertekend.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, foto’s op cv’s zijn in Cyprus heel normaal.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, een getypte brief wordt meer op prijs 
gesteld.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, dat formaat is gangbaar en goed bekend 
bij de Cypriotische werkgevers.

Telefonisch contact opnemen

De eerste contacten bij het zoeken naar 
werk in Cyprus vinden meestal telefonisch 
plaats. Vraag als mogelijke kandidaat of de 
vacature nog openstaat en hoe de sollicita-
tieprocedure in zijn werk gaat.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Er wordt steevast een kopie van het diploma 
gevraagd, doorgaans aan het begin van de 
sollicitatieprocedure. Er worden maar zel-
den authentieke documenten verlangd, 
behalve voor gereglementeerde beroepen 
waarvoor registratie verplicht is, zoals art-
sen, architecten, ingenieurs enz.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Wanneer beide partijen overeenstemming 
hebben bereikt, start de nieuwe werk-
nemer zijn bezigheden doorgaans aan het 
begin van de eerstvolgende kalendermaand 
(in geval van een maandloon) of aan het 
begin van de eerstvolgende week (in geval 
van functies waarvoor geen kwalificaties 



93C Y P R U S 

vereist zijn en die op wekelijkse basis wor-
den vergoed).

Voorbereiding op het gesprek

De sollicitant moet globaal iets weten over 
de activiteiten van het bedrijf, de omvang 
ervan enz. Werkgevers letten gewoonlijk op 
het voorkomen en de kleding van de kandi-
daat. Kandidaten moeten zich zelfverzekerd 
en beleefd presenteren.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Wees erop bedacht dat de meeste bedrijven 
in Cyprus kleine ondernemingen zijn, waar-
bij de eigenaar ook directeur en personeels-
manager is. Het gesprek wordt doorgaans 
door de directeur of personeelsmanager 
afgenomen.

Geven we elkaar de hand?

Het is gebruikelijk iemand die u voor het 
eerst ontmoet, de hand te schudden.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Sollicitatiegesprekken verlopen niet volgens 
een vast patroon. U kan worden gevraagd 
uzelf te presenteren en uw positieve en 
negatieve kanten te benoemen, evenals uw 
kwalificaties en ervaring in relatie tot de 
functieomschrijving.

De gestelde vragen hebben meestal 
betrekking op kwalificaties en ervaring. 
Enkele voorbeelden: „Waarom vindt u uzelf 
geschikt voor deze baan?”, „Wat voor erva-
ring hebt u op dit gebied?” en „Welke ver-
wachtingen hebt u van deze functie?”. In 

geval van banen voor laaggeschoolden kan 
de werkgever kandidaten vragen om hun 
vaardigheden ter plaatse te demonstreren.

Wanneer is een vraag ongepast?

Cyprus beschikt over specifieke wetgeving 
inzake non-discriminatie en de bescherming 
van persoonsgegevens. Tijdens een sollici-
tatiegesprek hoeft een kandidaat strikt per-
soonlijke vragen over vertrouwelijke zaken, 
bijvoorbeeld over seksuele geaardheid, niet 
te beantwoorden.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Referenties en aanbevelingsbrieven worden 
voor hoge functies vaak gebruikt. Wanneer 
sollicitanten dergelijke referenties opgeven, 
moeten zij de betrokken personen daarvan 
op de hoogte brengen en hun toestemming 
vragen om hun naam, telefoonnummer en 
functie in hun cv te vermelden.

Voor gereglementeerde beroepen wordt 
gewoonlijk een bewijs van goed gedrag ver-
langd, waaruit blijkt dat men geen straf-
blad heeft.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn op Cyprus 
doorgaans vastgelegd in collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Sollicitanten wor-
den aangemoedigd om zich over de inhoud 
van die overeenkomsten te laten informe-
ren. Collectieve overeenkomsten zijn ech-
ter wettelijk niet bindend en in veel gevallen 
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onderhandelen werkgever en werknemer 
over het salaris en de bijkomende voordelen.

Werkgevers zijn verplicht hun werknemer 
binnen één maand na de indienstneming 
schriftelijk in kennis te stellen van de gebo-
den arbeidsvoorwaarden. In dat document 
moeten het salaris, de werkuren, het jaar-
lijkse aantal vakantiedagen enz. worden 
vermeld.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Op proef werken kan een onderdeel vormen 
van de onderhandelingen tussen beide par-
tijen, maar is niet vastgelegd in de wet of in 
collectieve arbeidsovereenkomsten.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De gebruikelijke periode is één maand.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Nee, dat is geen gangbare praktijk in Cyprus.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Er bestaat geen algemene regel die zegt 
wanneer kandidaten over de uitkomst van 

een gesprek op de hoogte moeten worden 
gebracht.

Feedback en vervolg

Het is niet gebruikelijk alle kandidaten feed-
back te geven. Schriftelijke vragen van kan-
didaten worden gewoonlijk echter wel te 
zijner tijd beantwoord.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Sollicitanten worden aangemoedigd om 
op tijd te komen voor het gesprek. Als u 
niet aanwezig kunt zijn, meld dat dan van 
tevoren.

Kledingadvies

Kandidaten wordt aangeraden frisse, ver-
zorgde kleding aan te trekken en extremen 
te vermijden.

Nog andere adviezen?

Als u vanuit het buitenland naar een baan 
in Cyprus solliciteert, zorg er dan voor dat u 
zeker weet dat de vacature nog openstaat. 
Daarvoor kunt u rechtstreeks met de werk-
gever contact opnemen.
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LETLAND 
Officiële taal ➔ Lets
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 2 miljoen
Hoofdstad ➔ Riga
Valuta ➔ Letse lats (LVL), euro (EUR) sinds 1 januari 2014
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +371
Domeinextensie ➔ .lv

WAAROM WERKEN IN LETLAND?

Ruim een derde van de Letse bevolking woont in de levendige 
hoofdstad Riga, een van de best bewaarde geheimen van Europa. 
De stad kan bogen op prachtige art-nouveau-architectuur en heeft 
als voormalig lid van de middeleeuwse Hanze een rijke en imposante 
historie op het gebied van internationale handel.

De Letse arbeidsmarkt is hersteld van de economische crisis. De 
situatie is nu stabiel en de werkgelegenheid groeit. In bepaalde 
sectoren is er al een tekort aan specialisten. Er is veel vraag naar 
IT-specialisten, technici en hooggekwalificeerde specialisten op 
industrieel gebied. Kandidaten die in Letland werk willen vinden, 
moeten flexibel en veelzijdig zijn, bijvoorbeeld bij het opstarten 
en runnen van een bedrijf. Verder moeten zij goede computer- en 
communicatieve vaardigheden hebben, en Lets en/of Engels en/of 
Russisch kunnen spreken.
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WERK ZOEKEN

De meeste mensen vinden in Letland werk 
via persoonlijke contacten, sociale netwer-
ken en het nationale arbeidsbureau (NVA).

Sollicitatietips

Doorgaans worden een cv en een bijbeho-
rende sollicitatiebrief gevraagd. Die worden 
meestal via e-mail en soms per post ver-
zonden. Als u ongeschoold werk of seizoen-
arbeid wilt gaan doen, kunt u telefonisch 
solliciteren omdat werkgevers gewoon-
lijk voor dergelijke banen een voorselectie 
uitvoeren.

Hoewel de meeste Letse bedrijven hun 
procedures aan de (vaak) minder for-
mele West-Europese normen willen aan-
passen, hebben zij meestal nog een 
hiërarchische structuur en management-
cultuur. Dat komt ook tot uitdrukking in de 
sollicitatieprocedure.

De sollicitatiebrief is erg belangrijk. Die 
moet geloofwaardig en overtuigend zijn. 
Werkgevers zijn op zoek naar kandida-
ten die hun bedrijf, missie en markt begrij-
pen. Leugens over werkervaring en andere 
onjuiste informatie zijn onaanvaardbaar. De 
kandidaat moet de werkgever te allen tijde 
met respect bejegenen.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

U beslist zelf of u al dan niet een foto aan 
uw cv toevoegt. Sommige werkgevers vra-
gen om een foto, vooral bij functies die te 
maken hebben met dienstverlening aan 
klanten.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, solliciteren gebeurt in Letland meestal 
met een getypte sollicitatiebrief.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, u kunt een nationaal of Europees cv 
opsturen, zolang het maar functiegericht, 
duidelijk en goed geschreven is.

Telefonisch contact opnemen

Het is doeltreffender om in nauw contact 
te komen met de personeelsmanager van 
een bedrijf en te bellen voor meer informa-
tie over de sollicitatieprocedure dan om uw 
cv naar verschillende bedrijven te sturen.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Wanneer erom wordt gevraagd, moeten 
kopieën van diploma’s en andere bewijzen 
van kwalificaties worden verstrekt.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Gemiddeld één maand.

Voorbereiding op het gesprek

Over het algemeen voeren bedrijven sol-
licitatiegesprekken en nemen ze tests af 
om psychologische kenmerken, karakter-
eigenschappen en praktische vaardigheden 
in kaart te brengen. Werkgevers kijken niet 
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alleen naar beroepsgerelateerde aspecten, 
maar ook naar menselijke kwaliteiten.

Het is erg belangrijk dat u duidelijk maakt 
waarom u de baan wilt, dat u over de ver-
eiste capaciteiten beschikt en dat u vast-
beradenheid toont. U moet eerlijk zijn en 
uitleggen wat u kunt verbeteren en hoe u 
dat kunt doen. U moet duidelijk maken dat u 
werkelijk voor het bedrijf wilt werken.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

In kleinere bedrijven neemt de bedrijfsleider 
of de lijnmanager het sollicitatiegesprek af. 
Gewoonlijk zijn er drie vragenstellers, onder 
wie de bedrijfsleider of het hoofd van een 
bepaalde afdeling en een specialist op het 
gebied van personeelszaken.

Geven we elkaar de hand?

Groeten met een handdruk mag, maar wacht 
wel tot de werkgever u zelf de hand geeft.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Sollicitatiegespreken hebben in Letland 
meestal een formeel karakter. Werkgevers 
kunnen ook zogenoemde testgesprekken 
afnemen. Dat kan telefonisch gebeuren of in 
groepsverband om te bepalen wie de leider is.

Een sollicitatiegesprek duurt zelden meer 
dan een half uur per kandidaat. Indien het 
een officieel, formeel gesprek betreft, krij-
gen alle kandidaten min of meer dezelfde 
vragen. Van sollicitanten wordt verwacht 
dat zij zich op het gesprek voorbereiden en 
zowel het bedrijf als zijn marktpositie ken-
nen. Kandidaten mogen vragen stellen over 

de functie en de bijbehorende taken als die 
vragen niet al eerder zijn beantwoord.

Wanneer is een vraag ongepast?

Discriminatie op grond van ras, etnische 
oorsprong, godsdienst, handicap, seksuele 
gerichtheid, geslacht, sociale klasse, taal, 
politieke opvattingen enz., is door verschil-
lende wetten en voorschriften verboden. 
Wettelijke rechten worden doorgaans niet 
geschonden, maar er blijft wel enige afkeer 
van diversiteit.

Bij discriminerende vragen wordt de kandi-
daat bijvoorbeeld gevraagd naar de burger-
lijke staat of een kinderwens. Vragen over 
leeftijd, burgerlijke staat, persoonlijke gege-
vens (lengte, gewicht enz.) kunnen even-
eens als discriminerend worden beschouwd. 
Soms worden er trucs gebruikt om derge-
lijke informatie te achterhalen. Werkgevers 
kunnen bijvoorbeeld een foto vragen 
waarop een kandidaat volledig afgebeeld is, 
of zij kunnen een „stressgesprek” gebruiken 
om te zien hoe potentiële werknemers zich 
gedragen in een vervelende situatie, hoe 
creatief zij zijn enz. Het is een interessante 
methode, maar de scheidslijn tussen legi-
tieme technieken en schending van de rech-
ten van sollicitanten is dun.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag meesturen?

Aanbevelingsbrieven kunnen in Letland nuttig 
zijn omdat persoonlijke contacten een heel 
gebruikelijke en effectieve manier zijn om 
een baan te vinden. Referenties en aanbeve-
lingsbrieven kunnen ook deel uitmaken van 
een formele sollicitatieprocedure. Ze mogen 
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afkomstig zijn van vroegere werkgevers of 
collega’s, maar niet van familieleden.

Voor bepaalde functies is een bewijs van 
goed gedrag vereist.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Voordat de overeenkomst wordt getekend, 
moeten de werknemer en werkgever de 
arbeidsvoorwaarden bespreken: het sala-
ris, de frequentie van uitbetaling, het aantal 
arbeidsuren, een proeftijd, bovenwettelijke 
voordelen en andere onderwerpen. In Let-
land wordt het salaris in de regel tweemaal 
per maand uitbetaald.

Denk eraan dat alleen schriftelijke arbeids-
overeenkomsten de rechten van de werk-
gever en de werknemer beschermen. Als de 
overeenkomst mondeling is gesloten, valt 
de arbeidsrelatie alleen onder het burger-
lijk recht en verliest de werknemer mogelijk 
zijn socialezekerheidsrechten.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij-
voorbeeld een ziektekostenverzekering, een 
vergoeding voor reiskosten of huisvesting, 
toegang tot een sportschool enz. Dat hangt 
volledig af van de goede wil en het voorzie-
ningsniveau van de werkgever.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Nee, in Letland vragen werkgevers u niet 
om op proef te komen werken.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Een werkgever kan de werknemer verzoe-
ken een proeftijd te doorlopen. Die proeftijd 
wordt doorgaans opgenomen in de arbeids-
overeenkomst en duurt maximaal drie 
maanden. De proeftijd voor overheidsfunc-
ties duurt maximaal zes maanden.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Werkgevers vergoeden zelden de kosten die 
u maakt voor een sollicitatiegesprek.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De meeste bedrijven (60 %) delen u binnen 
twee weken na het gesprek de uitslag van 
de sollicitatieprocedure mee. Soms krijgt u 
de uitslag helemaal niet te horen.

Feedback en vervolg

U kunt na afloop van het sollicitatiegesprek 
vragen wanneer u feedback kunt verwachten. 
Als u binnen de afgesproken periode niets te 
horen krijgt, kunt u bellen voor de uitslag.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Werkgevers verwachten dat u op tijd 
komt voor een sollicitatiegesprek. 
Zo geeft u blijk van stiptheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel.
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Kledingadvies

Welke kleding u het best kunt dragen, hangt 
af van de sector en de functie. Voor een 
functie bij een bank, een overheidsinstel-
ling of op kantoor moet u zich conventio-
neel kleden. U moet er over het algemeen 
netjes en verzorgd uitzien.
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LIECHTENSTEIN 
Officiële taal ➔ Duits
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 36 800
Hoofdstad ➔ Vaduz
Valuta ➔ Zwitserse frank (CHF)
Lid van de EU of EER ➔ EER en EVA
Landnummer ➔ +423
Domeinextensie ➔ .li

WAAROM WERKEN IN LIECHTENSTEIN?

Liechtenstein, het laatste restant van het Heilig Roomse Rijk, werd 
gesticht in 1719 en heeft nauwe banden met Zwitserland. Het 
land staat als financieel en handelscentrum bekend om zijn lage 
belastingen en hoge salarissen, maar het heeft ook de hoogste 
industriële concentratie van alle landen in Europa. Het is maar een 
klein land — 25 km lang en 6 km breed — maar het berglandschap 
rond de hoofdstad Vaduz is populair bij wandelaars, fietsers en, in 
de winter, skiërs.

Het werkloosheidspercentage in Liechtenstein was in 2012 het 
laagste in Europa (2,4 % gemiddeld en 2,75 % jeugdwerkloosheid). 
Er is een tekort aan ambachtslieden en geschoolde technici.
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WERK ZOEKEN

De beste banenwebsite in Liechtenstein is 
die van de Arbeitsmarkt Service Liechten-
stein (http://amsfl.li). De openbare arbeids-
marktdienst verstrekt nadere informatie.

Sollicitatietips

In Liechtenstein zijn schriftelijke sollicita-
ties het gangbaarst. Gebruik indien mogelijk 
pdf-bestanden als u per e-mail solliciteert. 
Zend een volledig sollicitatiedossier naar 
de werkgever: een sollicitatiebrief, een cv 
met foto, referenties en aanbevelingsbrie-
ven, uw diploma en andere documenten die 
relevant zijn voor de baan. Vergeet niet uw 
contactgegevens te vermelden.

Na het indienen van uw sollicitatie wordt 
u uitgenodigd voor een gesprek of wordt 
u schriftelijk meegedeeld dat u niet bent 
geselecteerd. Na het sollicitatiegesprek 
kunt u een test of assessment verwachten. 
Voordat een overeenkomst wordt onderte-
kend, vinden één tot drie gesprekken plaats.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, een foto op het cv is zeker aan te 
bevelen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, handgeschreven sollicitatiebrieven 
worden slechts gebruikt indien de werk-
gever daar uitdrukkelijk om vraagt.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Nee, wij raden u aan de Zwitserse cv-inde-
ling te gebruiken. Er staat een voorbeeld-cv 
op http://www.amsfl.li

Telefonisch contact opnemen

Vraag naar de genoemde contactpersoon 
wanneer u telefonisch contact opneemt 
met de werkgever. Stel niet te veel vragen 
en zeker geen vragen die niet ter zake doen. 
Maak het telefoongesprek niet langer dan 
nodig.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Bij voorkeur wel. Neem ze in elk geval mee 
naar het sollicitatiegesprek.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Tussen één en drie maanden.

Voorbereiding op het gesprek

Sollicitanten moeten zo veel mogelijk weten 
over het bedrijf waarvoor zij belangstel-
ling hebben: informatie over het bedrijf, de 
omzet, de grootte, de sector, de geografi-
sche ligging, de organisatiecultuur enz.

Bereid u voor op vragen als „Waarom wilt 
u voor ons bedrijf werken?” en „Wat weet 
u over ons bedrijf?”. Schrijf vragen op die 
u wilt stellen. Wees voorzichtig met het 
op internet plaatsen van persoonlijke of 

http://amsfl.li/
http://www.amsfl.li/
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beroepsinformatie; werkgevers kunnen die 
immers ook lezen.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Normaal gesproken nemen één tot drie 
mensen het sollicitatiegesprek af, onder wie 
in ieder geval een personeelsfunctionaris en 
een leidinggevende.

Geven we elkaar de hand?

Ja, in Liechtenstein is het gebruikelijk om 
elkaar de hand te geven.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Een sollicitatiegesprek duurt één à twee uur. 
Tests of assessments kunnen ook een paar 
uur in beslag nemen.

Er zijn gestructureerde (vaste vragen; 
kandidaten kunnen gemakkelijk worden 
vergeleken), semigestructureerde en 
niet-gestructureerde sollicitatiegesprekken. 
Semigestructureerde gesprekken komen 
het meest voor. Een mogelijke opbouw is: 
inleiding; presentatie van het bedrijf; vra-
gen voor de sollicitant (baan, opleiding, 
interesses, aanvullende opleidingen, vaar-
digheden, teamgeest enz.); hobby’s en 
vrijetijdsbesteding; persoonlijke doelen; 
contractonderhandelingen; samenvatting 
en vervolgstappen.

Er heerst een open, behulpzame en eer-
lijke sfeer. Er worden ongeveer evenveel 
beroepsgebonden als niet-beroepsgebon-
den vragen gesteld. Het is belangrijk dat 
u uw motivatie duidelijk aantoont. Werk-
gevers willen niet alleen zo veel mogelijk te 

weten komen over de motivatie, kennis en 
vaardigheden van de kandidaten, maar ook 
over hun persoonlijkheid.

U mag na afloop van het eerste gesprek 
vragen stellen. Het salaris komt gewoonlijk 
in het tweede gesprek aan bod.

Wanneer is een vraag ongepast?

Vragen over een geplande zwangerschap, 
ziekte, godsdienst of politieke gezindheid 
hoeven niet te worden beantwoord als zij 
niet relevant zijn voor de baan.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Aanbevelingsbrieven en referenties zijn 
heel belangrijk bij het wervingsproces, 
maar hoeven uitsluitend op verzoek te wor-
den verstrekt.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

U kunt onderhandelen over de arbeidsvoor-
waarden. Gewoonlijk wordt hierover onder-
handeld met de personeelsmanager. Het 
kan nuttig zijn eerst contact op te nemen 
met een vakbond om te weten wat de sala-
risbandbreedte voor uw toekomstige baan 
is. Salarissen worden doorgaans uitgedrukt 
in een bedrag per maand of per jaar. Vakan-
tiegeld is in het vaste deel van het salaris 
begrepen, bonussen niet. De gebruikelijkste 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn maal-
tijdbonnen, een auto van de zaak, een 
mobiele telefoon, bonnen voor sportactivi-
teiten, een bedrijfsrestaurant en een laptop.
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Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Eén dag proefwerken is niet echt gebruike-
lijk, maar kan in bepaalde situaties wel nut-
tig zijn. U kunt dat weigeren, maar het biedt 
wel een kans om vertrouwd te raken met 
het werk.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Maximaal één tot drie maanden.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Ja, maar vraag dat wel van tevoren.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De werkgever moet u aan het einde van het 
gesprek meedelen wanneer de beslissing 
uiterlijk wordt genomen of wat de vervolg-
stappen zijn. Vraag daar zelf naar als het 
niet ter sprake komt.

Feedback en vervolg

Na het sollicitatiegesprek kunt u telefonisch 
om feedback vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Het is gebruikelijk om ongeveer tien minu-
ten voor de afgesproken tijd aanwezig te 
zijn. Meld u wanneer u bent gearriveerd.

Kledingadvies

De kleding die u draagt, moet passen bij 
het bedrijf en de functie. Vermijd over het 
algemeen felle kleuren en weinig verhul-
lende kleding. Gebruik niet te veel make-up 
en sieraden.

Nog andere adviezen?

Liechtenstein is een klein land met een aan-
trekkelijk regelgevingsklimaat. Daarom ziet 
het zich al enige tijd genoodzaakt om de 
toegang van buitenlandse staatsburgers 
tot het land te reglementeren. De mogelijk-
heden om zich in het land te vestigen, zijn 
dus beperkt.
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LITOUWEN 
Officiële taal ➔ Litouws
Bestuursvorm ➔ presidentiële republiek
Bevolking ➔ 3 miljoen
Hoofdstad ➔ Vilnius
Valuta ➔ Litouwse litas (LTL)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +370
Domeinextensie ➔ .lt

WAAROM WERKEN IN LITOUWEN?

In het glooiende landschap van Litouwen, dat is ontstaan door de 
gletsjers van de laatste ijstijd, liggen talrijke meren, wetlands 
en bossen. Het land biedt volop gelegenheid om van de natuur te 
genieten en wilde bessen en paddenstoelen te plukken. Litouwen is 
groter dan België of Nederland, maar heeft minder dan een derde 
van hun aantal inwoners.

Tot het uitbreken van de financiële crisis in 2008 was Litouwen een 
van de snelst groeiende economieën van Oost-Europa. Het heeft zich 
ingespannen om een kenniseconomie te ontwikkelen, met een accent 
op biotechnologie. Na twee moeilijke jaren (2009-2010) heeft de 
werkgelegenheid zich weer hersteld. Er is veel vraag naar personeel 
voor de volgende functies: salesmanagers, artsen, verzekerings-
agenten, internationale vrachtwagenchauffeurs, kleermakers, ver-
kopers, breed opgeleide bouwvakkers, horecapersoneel en bedieners 
van metaalbewerkingsmachines. 
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WERK ZOEKEN

De grootste krant, Lietuvos rytas, publiceert 
dagelijks vacatures. Vacatures worden ook 
gepubliceerd in de kranten Alio reklama en 
Noriu. Alle drie plaatsen ze ook adverten-
ties op hun website. Ook het Litouws bureau 
voor arbeidsvoorziening geeft, net als veel 
andere banensites, een overzicht van alle 
geregistreerde vacatures. Kijk op de pagina 
Links van het Eures-portaal voor deze en 
andere nuttige internetadressen.

Ook worden vaak wervingsbureaus inge-
schakeld en personeelsafdelingen van 
grote bedrijven stellen vaak databases met 
potentiële werknemers samen. U kunt hun 
uw cv dus rechtstreeks toesturen.

Sollicitatietips

Werkgevers in Litouwen ontvangen graag 
een schriftelijk cv, voordat ze een kandi-
daat uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. 
Tegenwoordig wordt vaak het Europass-cv 
gebruikt.

Stuur bij open sollicitaties uw cv en sollicita-
tiebrief naar de grootste bedrijven. Beperk 
uw getypte cv tot twee bladzijden. Ver-
meld enkel de meest relevante gegevens, 
te beginnen met de recentste. U kunt een 
kopie van uw paspoort of identiteitskaart, 
diploma’s en andere kwalificaties toevoe-
gen. Het cv en de sollicitatiebrief moeten 
worden opgesteld in het Litouws of, in geval 
van internationale bedrijven, in het Engels.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, als er om een foto wordt gevraagd, 
staat dat in de vacature.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, getypte sollicitatiebrieven zijn gang baarder.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Zowel nationale als Europass-cv’s worden 
gebruikt; er is geen voorkeur voor een van 
beide.

Telefonisch contact opnemen

Het eerste contact met de werkzoekende 
verloopt meestal niet via de telefoon. Werk-
gevers geven de voorkeur aan een persoon-
lijk sollicitatiegesprek.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Ja, stuur kopieën mee met de sollicita-
tie en neem de originelen mee naar het 
sollicitatiegesprek.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Gewoonlijk duurt een sollicitatieprocedure 
één tot drie maanden.
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Voorbereiding op het gesprek

Doorgaans is er maar één gespreksronde. 
Dat is in de meeste gevallen een diepgaand 
gesprek tussen de verantwoordelijke voor 
personeelswerving en de kandidaat.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Wanneer er veel kandidaten zijn voor een 
zeer belangrijke functie, neemt de perso-
neelsmanager in grotere bedrijven soms 
voorafgaande sollicitatiegesprekken af. Het 
tweede gesprek wordt doorgaans geleid 
door de lijnmanager, aangezien hij of zij 
precies weet welke werkgerichte vragen 
moeten worden gesteld en de sollicitant 
rechtstreeks onder hem of haar zal werken. 
In Litouwen wordt maar zelden een beroep 
gedaan op selectiebureaus (assessment-
centra), maar sommige werkgevers schake-
len wervingsbureaus in voor de voorselectie 
van personeel.

Geven we elkaar de hand?

Ja, het is gebruikelijk de interviewer een 
stevige hand te geven.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Nee, maar u kunt vragen verwachten als: 
„Wat hebt u hiervoor gedaan?”, „Vertel ons 
eens iets over uzelf” (dat is een mooie 
kans om uzelf te presenteren, om nog wat 
belangrijke informatie aan de toekomstige 
werkgever te geven en om zijn of haar 
belangstelling te wekken), „Waarom wilt 
u voor ons werken?”, „Waarom hebt u uw 

vorige baan opgegeven?”, „Hoe kijkt u tegen 
uw verantwoordelijkheden in ons bedrijf 
aan?”, „Wat kunt u ons bieden?”, „Wat zijn 
uw sterke en zwakke punten en welke inte-
resses hebt u buiten uw werk?” en „Wat zijn 
uw ambities?”.

Geef blijk van enthousiasme. Maak duide-
lijk dat u de baan wilt. Laat ook zien dat 
u zich hebt voorbereid. Verwerk in uw ant-
woorden informatie waaruit blijkt dat u zich 
in het bedrijf hebt verdiept, zonder evenwel 
te overdrijven. Stel vragen aan het einde 
van het gesprek.

Bereid een antwoord voor op de vraag hoe-
veel u zou willen verdienen. U zou kunnen 
antwoorden: „Ik vind dat ik niet minder moet 
verdienen dan mijn voorganger.” of „Aange-
zien uw bedrijf een uitstekende reputatie 
heeft, ben ik ervan overtuigd dat u mij een 
marktconform salaris zult aanbieden.”. Wij 
adviseren sollicitanten ter voorbereiding op 
de salarisonderhandelingen enig onderzoek 
te doen naar de salarisniveaus in het geko-
zen vakgebied.

Wanneer is een vraag ongepast?

Het geeft geen pas als werkgevers vragen 
stellen over leeftijd, burgerlijke staat, zwan-
gerschap, verslavingen of godsdienst.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Vroegere werkgevers kan om een referen-
tie worden gevraagd. Neem naar het sol-
licitatiegesprek bij voorkeur het originele 
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exemplaar van uw diploma’s mee en geen 
kopie. Aanbevelingsbrieven zijn niet gebrui-
kelijk in Litouwen, maar neem ze mee als 
u ze hebt. (Indien ze in een vreemde taal 
geschreven zijn, moeten ze vertaald zijn.)

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Gewoonlijk vragen werkgevers hoeveel u 
wilt verdienen. Het salaris wordt doorgaans 
uitgedrukt in een bedrag per maand. Over 
het salaris wordt onderhandeld met de 
werkgever of de personeelsverantwoorde-
lijke. Vakantiegeld wordt opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst en is vastgesteld in 
het arbeidsrecht.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Ja, dat is heel gebruikelijk in Litouwen. 
Het wordt vastgelegd in de arbeids      - 
overeenkomst.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Maximaal drie maanden.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Nee, werkgevers vergoeden doorgaans 
geen reiskosten.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Normaal gesproken krijgt u de uitslag bin-
nen twee weken te horen.

Feedback en vervolg

U kunt de werkgever enkele dagen na het 
gesprek bellen om te vragen naar de uitslag.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Sollicitanten komen bij voorkeur tien minu-
ten voor het afgesproken tijdstip. Stiptheid 
en een vlot begin worden in Litouwen op 
prijs gesteld.

Kledingadvies

Het kledingadvies hangt af van de vacature. 
Een pak en een jurk zijn altijd goed. Siera-
den en make-up dienen met mate te wor-
den gebruikt.
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LUXEMBURG 
Officiële taal ➔ Frans, Duits, Luxemburgs
Bestuursvorm ➔ constitutioneel groothertogdom
Bevolking ➔ 537 000
Hoofdstad ➔ Luxemburg
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +352
Domeinextensie ➔ .lu

WAAROM WERKEN IN LUXEMBURG?

De kleine staat Luxemburg staat bekend om zijn bankensector, 
gunstige belastingklimaat en sprookjesachtige kastelen. De stad 
Luxemburg is zeer de moeite waard en het land heeft een prachtige 
natuur. De steile heuvels en bosrijke valleien zijn ideaal voor een 
heerlijke wandeling, gevolgd door een lunch in een rustieke herberg 
naast een herenhuis met torentjes. Bijna de helft van de bevolking 
van het land bestaat uit buitenlanders. Nog meer mensen reizen 
dagelijks vanuit het buitenland naar Luxemburg voor hun werk.

De arbeidsmarkt is tussen 2004 en 2012 met 30 % gegroeid. Vooral de 
sectoren zakelijke en financiële dienstverlening, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening, bouw, transport en communicatie 
groeiden snel. Ook is er nog altijd vraag naar personeel in de bouw, 
horeca, zakelijke dienstverlening, industrie, groot- en detailhandel, 
transport, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden geplaatst op medede-
lingenborden bij de Luxemburgse open-
bare dienst voor arbeidsbemiddeling, in de 
zaterdageditie van landelijke dagbladen, op 
websites van particuliere arbeidsbemidde-
lingsorganisaties en op de websites van 
wervingsbureaus en grote bedrijven. Zie de 
pagina Links op het Eures-portaal voor nut-
tige internetadressen in Luxemburg.

Open sollicitaties zijn in Luxemburg heel 
gebruikelijk, vooral onder pas afgestudeer-
den en mensen die solliciteren naar een 
baan bij een groot bedrijf. Aarzel niet om 
een open sollicitatie in te dienen en zorg dat 
een bedrijf u opmerkt. Waarschijnlijk wordt 
uw sollicitatie bewaard in een database.

Luxemburg ligt centraal in Europa en heeft 
drie officiële talen (Frans, Duits en Luxem-
burgs). Bij veel vacatures zal worden geëist 
dat kandidaten meerdere talen beheersen. 
Bedrijven in Luxemburg werken bovendien 
samen met andere bedrijven in heel Europa. 
Kennis van extra talen, zoals Engels, Itali-
aans, Nederlands, Portugees of Spaans, 
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld 
en is in bepaalde gevallen onontbeerlijk. Als 
u hier werk wilt vinden, moet u twee talen 
beheersen, waaronder ten minste een van 
de officiële talen van het land.

Sollicitatietips

De gangbaarste manier om te solliciteren is 
het opsturen van uw cv en sollicitatiebrief 
naar aanleiding van een personeelsadver-
tentie. Uit de brief moet duidelijk blijken 

dat u heel goed begrijpt wat het bedrijf van 
een nieuwe werknemer verwacht en dat uw 
vaardigheden en kwaliteiten daarop aan-
sluiten. U moet uitleggen dat u de baan 
graag wilt en waarom u voor het bedrijf wilt 
werken. De brief moet foutloos geschreven 
zijn en in dezelfde taal gesteld zijn als de 
advertentie, tenzij anders aangegeven.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, er wordt standaard een foto aan het cv 
toegevoegd.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Veel bedrijven hechten inderdaad nog 
steeds aan een handgeschreven sollicitatie-
brief. Dat geven ze normaal gesproken ech-
ter in de vacature aan.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Nee, het wordt niet algemeen gebruikt. 
Werkgevers vinden het Europass-cv te uit-
gebreid en te lang.

Stel een cv op van maximaal twee blad-
zijden, met daarin een overzicht van uw 
opleiding, cursussen, werkervaring, taal- en 
computervaardigheden en interesses.

Telefonisch contact opnemen

Het wordt afgeraden telefonisch contact op 
te nemen met de werkgever.
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Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Het is aan te raden een kopie van uw diplo-
ma’s mee te zenden met uw sollicitatie.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat hangt helemaal af van het soort baan 
en de beschikbaarheid van de persoon.

Voorbereiding op het gesprek

Werk vinden gaat niet vanzelf. U moet er 
veel tijd in steken om zo snel mogelijk suc-
ces te boeken. Bij de voorbereiding op een 
sollicitatiegesprek moet u beslist het vol-
gende doen:

•	Voer een grondige zelfanalyse uit: bepaal 
uw sterke en zwakke kanten, vaardig-
heden, competenties en kwaliteiten.

•	Laat de moed niet zakken, ook wanneer 
u na diverse sollicitaties nog geen baan 
hebt gevonden, en zorg ervoor dat u dui-
delijk laat zien waarom u solliciteert.

•	Bereid een antwoord voor op vragen over 
de baan en de arbeidsvoorwaarden waar-
naar u op zoek bent.

•	Zoek achtergrondinformatie op over het 
bedrijf, zijn producten en zijn imago.

•	Laat de werkgever zien dat u zich op het 
sollicitatiegesprek hebt voorbereid. Indien 
de werkgever de indruk krijgt dat u zich 

niet goed hebt voorbereid, zal hij of zij 
denken dat u slordig en niet professio-
neel bent.

Zorg ervoor dat u uzelf kort en duidelijk 
kunt voorstellen, en uw motivatie en sterke 
punten ten aanzien van de functievereisten 
kunt toelichten.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Hoeveel mensen bij het gesprek aanwezig 
zijn en wat hun functie is, hangt af van de 
baan waar het om gaat.

Geven we elkaar de hand?

Ja, geef uw gesprekspartners altijd een 
hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Het sollicitatiegesprek heeft geen vaste 
opbouw. Dat hangt af van de functie en het 
bedrijf (omvang en sector).

Het kan best dat de persoon die het gesprek 
leidt, een aantal lastige vragen stelt, vooral 
over de redenen waarom u vroegere banen 
hebt opgegeven of bij vroegere werk  gevers 
bent weggegaan. Bereid uw antwoord op 
dergelijke vragen goed voor. U kunt ant-
woorden altijd uittesten op familie en vrien-
den. Zij moeten u eerlijk vertellen of uw 
antwoorden overtuigend zijn.

Probeer er steeds het beste van te maken 
wanneer naar negatieve ervaringen wordt 
gevraagd. Laat u nooit negatief uit over 
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voormalige werkgevers of collega’s. Com-
penseer een negatieve ervaring met voor-
beelden van zaken die wel goed zijn 
afgelopen.

Als u een goede indruk wilt maken op uw 
eventuele toekomstige werkgever, moet u 
een positieve houding aannemen. Maak met 
opgeheven hoofd oogcontact met degene 
die het sollicitatiegesprek leidt.

Wanneer is een vraag ongepast?

Luxemburg heeft wetgeving ter bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. Dat 
houdt in dat zeer persoonlijke onderwerpen 
tijdens het sollicitatiegesprek niet aan de 
orde mogen komen.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Er zijn geen algemene regels voor het 
gebruik van referenties en aanbevelings-
brieven. Normaal gesproken staan de ver-
eiste documenten of referenties in de 
vacature vermeld. Vaak wordt aangera-
den een kopie van die documenten mee 
te nemen naar het sollicitatiegesprek. Het-
zelfde geldt voor het bewijs van goed 
gedrag.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

In sommige bedrijven kan over financiële 
aspecten worden onderhandeld, maar 
niet in bedrijven waar de werkgever een 

collectieve arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten met betrekking tot het salaris of 
waar vaste salarisschalen gelden.

Voor kantoorbanen en administratieve en 
kaderfuncties wordt het salaris uitgedrukt 
in een bedrag per maand. Arbeiders krij-
gen een salaris op uurbasis. Vakantiegeld 
behoort niet tot het standaardsalarispakket, 
en jaarlijkse bonussen hangen in hoge mate 
af van het bedrijf en de sector. In bepaalde 
gevallen zijn die wel opgenomen in collec-
tieve arbeidsovereenkomsten.

Kies voor een salaris dat uw capaciteiten 
werkelijk naar waarde schat. Het is belang-
rijk dat u de werkgever ervan overtuigt om 
u voor uw capaciteiten te belonen. U moet 
dan ook bewijzen dat u de werkgever meer-
waarde kunt bieden indien u wordt aange-
nomen. U hoeft niet altijd harde cijfers te 
geven wanneer u wordt gevraagd naar uw 
salarisverwachtingen. Probeer op voorhand 
te weten te komen wat de gangbare sala-
rissen zijn in de sector of het bedrijf. Het 
salaris kan bestaan uit een combinatie van 
een vaste vergoeding in geld en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Door met mensen te praten die dezelfde 
functie bekleden bij andere bedrijven of 
door een en ander op te zoeken in gespecia-
liseerde tijdschriften over personeelsbeleid, 
kunt u veel nuttigs leren dat u kan helpen bij 
het bepalen van uw uitgangspunten voor de 
salarisonderhandelingen.
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Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Ja, in het algemeen werken ongeschoolde 
werknemers drie maanden op proef en 
geschoolde werknemers zes maanden.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De proeftijd duurt in het algemeen zes 
maanden.

Vergoedt de werkgever de kosten die 
ik maak voor het sollicitatiegesprek?

Nee, de reiskosten van de kandidaat worden 
doorgaans niet vergoed.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De uitslag krijgt u meestal na één week te 
horen.

Feedback en vervolg

U mag de werkgever bellen en vragen 
om feedback over het verloop van uw 
sollicitatiegesprek.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Men vindt het heel belangrijk dat u stipt 
op tijd komt en dat u zich houdt aan de 
gemaakte afspraak.

Kledingadvies

Stem uw kledingstijl en algemene voorko-
men af op de situatie en het soort bedrijf 
waar u solliciteert. In de financiële sector 
wordt nog altijd verwacht dat mannen een 
pak en een das dragen.
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HONGARIJE 
Officiële taal ➔ Hongaars
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 9,9 miljoen
Hoofdstad ➔ Boedapest
Valuta ➔ Hongaarse forint (HUF)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +36
Domeinextensie ➔ .hu

WAAROM WERKEN IN HONGARIJE?

De taal en cultuur van Hongarije zijn uniek in Midden-Europa. De 
levendige hoofdstad Boedapest, die aan weerszijden van de Donau 
is gelegen, is een mooie, levendige stad. De stad is erg in trek bij 
liefhebbers van architectuur en cultuur. Hongarije heeft, op IJsland 
na, de grootste hoeveelheid warmwaterbronnen en staat bekend om 
zijn kuuroorden.

Het land heeft de afgelopen twee decennia veel buitenlandse 
investeringen aangetrokken. De laatste jaren heeft hierin 
een verschuiving plaatsgevonden van de textiel- en 
voedingsmiddelenindustrie naar de productie van luxevoertuigen, 
hernieuwbare-energiesystemen, kwaliteitstoerisme en informatie-
technologie. Door de financiële crisis is de werkloosheid gestegen; 
vacatures zijn er vooral voor lopendebandmedewerkers, 
metaalarbeiders en horecapersoneel.
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WERK ZOEKEN

De meeste vacatures worden in Hongarije 
vervuld via persoonlijke contacten. Gepu-
bliceerde vacatures staan in kranten en op 
banenportalen op internet.

Sollicitatietips

De gangbaarste manier van solliciteren 
is het inzenden van een cv met een solli-
citatiebrief, maar in het geval van arbei-
dersfuncties is telefonisch contact met de 
werkgever in een eerste fase vaak vol-
doende. Grotere bedrijven kunnen kandida-
ten verzoeken een sollicitatieformulier in te 
vullen (soms online).

Sollicitanten moeten zich voorbereiden door 
informatie te verzamelen over de activitei-
ten en het profiel van het bedrijf en over de 
functie zelf om na te gaan wat de baan pre-
cies inhoudt en of ze er werkelijk belang-
stelling voor hebben.

In het geval van elektronische sollicitaties 
moet u ofwel het onlineformulier invullen 
(indien beschikbaar), ofwel (uitsluitend) de 
gevraagde documenten toezenden.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, in het algemeen wordt een foto 
toegevoegd.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, stuur geen handgeschreven solli-
citatiebrief, tenzij er expliciet om wordt 
gevraagd.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het wordt niet algemeen gebruikt, maar wel 
algemeen geaccepteerd.

Telefonisch contact opnemen

Het kan helpen om enige tijd na het indie-
nen van uw sollicitatie contact op te nemen. 
Daarmee geeft u aan dat u echt geïnteres-
seerd bent. Bovendien onthoudt het bedrijf 
zo uw naam beter.

Aangezien u antwoorden wilt op uw vragen 
(vergeet niet wat u allemaal wilt vragen) en 
spontaan wilt kunnen reageren, moet u zich 
altijd voorbereiden op telefonische contac-
ten. Zorg dat men u vertelt wat de volgende 
stap in de sollicitatieprocedure zal zijn.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Stuur een kopie mee als erom wordt 
gevraagd. Waarschijnlijk zal erom worden 
gevraagd tijdens het sollicitatiegesprek 
of voordat de arbeidsovereenkomst wordt 
getekend. De echtheid van documenten 
wordt in eerste instantie niet gecontroleerd, 
maar voor bepaalde functies (bijvoorbeeld 
artsen) moet de echtheid worden gecon-
troleerd voordat de arbeidsovereenkomst 
wordt getekend.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Werkgevers nemen hun beslissing door-
gaans enkele weken na de uiterste sollici-
tatiedatum, al hangt dat af van de functie 



115H O N G A R I J E 

en het aantal sollicitanten. Soms zitten er 
maanden tussen de sollicitatie en de eer-
ste werkdag.

Voorbereiding op het gesprek

Werkgevers willen tijdens een sollicitatie-
gesprek vooral inzicht krijgen in uw per-
soonlijkheid en bewijs zien van uw inzet. Zij 
willen ook zien hoe u reageert in situaties 
met betrekking tot het werk en op onvoor-
ziene omstandigheden.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Normaal gesproken zijn maximaal drie 
mensen aanwezig bij het sollicitatiegesprek.

Geven we elkaar de hand?

In het algemeen geeft u de gesprekspart-
ners een hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Normaal gesproken duurt een gesprek een 
half uur, maar sommige bedrijven organi-
seren verschillende gesprekken en tests 
(bijvoorbeeld een gesprek over onderwer-
pen die het werk betreffen, een persoonlijk 
gesprek enz.). De opbouw van het sollicita-
tiegesprek varieert, maar de sfeer is bijna 
altijd formeel (ook al kan de toon vriende-
lijk zijn). U moet u licht gereserveerd opstel-
len, tenzij u merkt dat de werkgever zelf 
een meer ontspannen houding aanneemt. 
Sollicitatiegesprekken zijn doorgaans sterk 
functiegericht, maar steeds vaker komen 
ook andere zaken aan bod, zoals persoon-
lijkheid, vaardigheden en houding, intelli-
gentie en algemeen gedrag. U moet steeds 

proberen uzelf te verkopen. Licht uw moti-
vatie toe en leg uit waarom u de beste 
kandidaat bent, uiteraard zonder al te 
opdringerig te worden. Tijdens het gesprek 
wordt vaak verwezen naar het cv. Boven-
dien krijgen sollicitanten bijna altijd de 
vraag waarom zij hun vorige baan hebben 
opgegeven en wat hun vijf beste en slecht-
ste eigenschappen zijn.

U kunt allerlei vragen stellen over de baan, 
maar u hoort het gesprek niet te beginnen 
met vragen over het salaris. Dat onder-
werp wordt normaal gesproken aan de orde 
gesteld door de werkgever. U moet ech-
ter wel voorbereid zijn op vragen over uw 
salarisverwachtingen. Het is daarbij beter 
om een bandbreedte te noemen dan een 
exact bedrag. Tegenwoordig wordt van sol-
licitanten voor een kantoorbetrekking ver-
wacht dat zij een bedrag verbinden aan hun 
prestaties.

Wanneer is een vraag ongepast?

In Hongarije is antidiscriminatiewetgeving 
van kracht. Dat betekent dat u werkgevers 
geen „gevoelige” informatie over uzelf hoeft 
te geven (godsdienst, politieke gezindheid, 
seksuele geaardheid, een geplande zwan-
gerschap enz.). Als u twijfelt of een vraag 
relevant is voor de baan, kunt u gewoon vra-
gen waarom het belangrijk is de gevraagde 
informatie te verstrekken.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Referenties worden in Hongarije niet 
vaak gevraagd, maar relevante referen-
ties kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld een 
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schriftelijke verklaring over een eerdere 
betrekking en een beoordeling van uw 
capaciteiten. De werkgever kan telefonisch 
contact op nemen met een eerdere werk-
gever, mits u daar geen bezwaar tegen hebt.

Aanbevelingsbrieven worden niet zo vaak 
gebruikt, maar kunnen een goede indruk 
geven wanneer zij van een gerenommeerd 
bedrijf zijn, vooral als dat bedrijf in dezelfde 
sector als de toekomstige werkgever actief 
is. Voor sommige banen is een bewijs van 
goed gedrag vereist (het kan altijd worden 
gevraagd, ook wanneer het niet nodig is), 
maar dat wordt dan wel in de advertentie 
vermeld.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

De contractonderhandelingen vinden door-
gaans aan het eind van de sollicitatiepro-
cedure plaats. Het salaris is bespreekbaar, 
maar u moet uw verzoek steeds onderbou-
wen. Houd er ook rekening mee dat voor 
bepaalde banen (bijvoorbeeld ambtenaren) 
het salaris bij wet is vastgesteld. Het salaris 
wordt uitgedrukt als een bedrag op maand-
basis. In de arbeidsovereenkomst moet ook 
het vakantiegeld worden vermeld (in de wet 
is een minimumbedrag vastgesteld). Over 
bonussen wordt afzonderlijk onderhandeld, 
maar als zij een groot deel van het sala-
rispakket uitmaken, worden zij in de over-
eenkomst opgenomen. Het salaris en de 
bovenwettelijke voordelen worden met de 
directeur besproken.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Ja, een enkele uitzondering daargelaten.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De proeftijd is doorgaans drie maanden. Als 
de proeftijd korter duurt, kan die worden 
verlengd tot drie maanden. Als het bedrijf 
een collectieve arbeidsovereenkomst heeft, 
kan de proeftijd maximaal zes maanden 
duren.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

De reiskosten voor een sollicitatiegesprek 
worden vrijwel nooit vergoed.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

In het algemeen krijgt u de uitslag binnen 
een paar weken te horen, maar soms kan 
dat een of twee maanden duren.

Feedback en vervolg

Het is niet gebruikelijk om feedback te vra-
gen. U krijgt de baan of u ontvangt een 
afwijzing.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is een absolute vereiste. Indien u 
vertraging hebt, moet u de werkgever zo 
snel mogelijk inlichten. Bevestig op voor-
hand dat u op het sollicitatiegesprek aan-
wezig zult zijn. Indien nodig kunt u een 
nieuwe afspraak regelen, maar dan moet 
u er de tweede keer wel voor zorgen dat u 
aanwezig kunt zijn.
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Kledingadvies

De kledingvoorschriften hangen af van de 
baan, maar een formele kledingstijl (pak, 
jurk enz.) is de norm. Sieraden zijn accep-
tabel, maar met mate, en alleen voor 
vrouwen.

Nog andere adviezen?

Maak bij een sollicitatiegesprek altijd een 
gemotiveerde indruk. Vragen over het 

salaris kunt u stellen aan het einde van 
het sollicitatiegesprek, mits u de informatie 
daarover niet al hebt gekregen.

Luister goed naar de vragen en geef niet 
te veel informatie. Beantwoord alle vragen. 
Probeer drie of vier lange zinnen te gebrui-
ken in plaats van veel korte. Glimlach en 
wees niet bang. Kom er gewoon eerlijk voor 
uit wanneer u iets niet weet. Bereid u voor 
op vragen als „Wat wilt u over ons weten?”. 
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MALTA 
Officiële taal ➔ Engels, Maltees
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 420 000
Hoofdstad ➔ Valletta
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +356
Domeinextensie ➔ .mt

WAAROM WERKEN IN MALTA?

De archipel Malta, een van de kleinste en dichtstbevolkte staten 
ter wereld, bestaat uit 21 eilanden, waarvan er drie onbewoond 
zijn. Malta is een eldorado voor toeristen. Het jaarlijkse aantal 
bezoekers is drie keer hoger dan het aantal inwoners. Ondanks 
het hoge ontwikkelingsniveau is het te danken aan generaties van 
eilandbestuurders dat er nog veel historische monumenten zijn 
die herinneren aan 7 000 jaar geschiedenis — een fascinerend 
veroveringsverhaal in het Middellandse Zeegebied.

De arbeidsmarkt wordt gedomineerd door banen in de tertiaire en 
de ambachtelijke sector. Uit recente onderzoeken is gebleken dat er 
veel vacatures zijn voor leraren, kantoor- en verkoopmedewerkers, 
kelners, zorgpersoneel, bouwvakkers, verpleegsters, schoonmakers 
en IT’ers.
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WERK ZOEKEN

De lokale openbare dienst voor arbeids-
voorziening is de Employment and Training 
Corporation. Vacatures worden gepubli-
ceerd op de websites van bedrijven en bij 
arbeidsbureaus op het eiland. Ook diverse 
particuliere wervingsbureaus brengen op 
hun websites en via een-op-een contac-
ten vacatures onder de aandacht. Lokale 
vacatures worden door overheids- en par-
ticuliere organisaties gepubliceerd in lokale 
kranten. U kunt alle nuttige weblinks vinden 
op de pagina Links op het Eures-portaal.

Sollicitatietips

Sollicitaties worden doorgaans via e-mail 
of per post verstuurd, afhankelijk van de 
informatie in de vacature. U moet altijd uw 
cv meesturen met uw sollicitatiebrief. De 
sollicitatiebrief en het cv moeten beide in 
het Engels worden ingediend, tenzij anders 
aangegeven.

Voeg bijlagen toe en zorg dat die kunnen 
worden geopend. Vermeld duidelijk naar 
welke baan u solliciteert. Gebruik geen 
plaatjes of fantasieontwerp, vooral als het 
gaat om een specialistische baan en het 
ontwerp niet relevant is voor de functie.

Omschrijf bij een open sollicitatie duidelijk 
naar wat voor functie uw interesse uitgaat. 
Vermeld ook uw beschikbaarheid en rele-
vante kwalificaties.

„De meeste kandidaten die tijdens de 
Europese banendagen in Brussel onze 
stand bezochten, waren afgestudeer-
den in de financiële dienstverlening, 
marketing en communicatie, rechten en 

toerisme. Op die gebieden hebben we 
op Malta een tekort aan arbeidskrach-
ten. Bij het evenement konden we die 
jonge mensen in contact brengen met 
lokale werkgevers die vacatures hadden 
in die sectoren.”
Jonathan Brimmer, Eures-adviseur, 
Malta

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, op Malta bevatten cv’s doorgaans 
geen foto.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Niet echt. Als een handgeschreven sollici-
tatiebrief wordt gevraagd, wordt dat in de 
advertentie vermeld.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, het Europass-cv wordt geaccepteerd.

Telefonisch contact opnemen

In Malta belt de werkgever de sollicitan-
ten gewoonlijk op voor een eerste gesprek. 
Daarna volgt een persoonlijk gesprek.

Probeer de naam van de contactpersoon te 
achterhalen en gebruik tijdens telefonische 
contacten de juiste naam van het bedrijf. 
Blijf tijdens het gesprek altijd beleefd. 
Wees niet te lang van stof en geef rele-
vante antwoorden. Let er wel op dat u alle 
belangrijke informatie noemt. Vraag uit-
drukkelijk naar het verdere verloop van de 
sollicitatieprocedure.
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Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Op het moment dat u solliciteert, hoeft u 
doorgaans geen bewijs van uw kwalificaties 
te leveren. Het is echter mogelijk dat u bij 
een sollicitatiegesprek de originele certifi-
caten moet overleggen. Breng fotokopieën 
van uw certificaten mee als de gespreks-
partner erom vraagt. Kwalificaties van 
niet-Maltese onderwijsinstellingen, zoals 
buitenlandse universiteiten, moeten worden 
erkend. U kunt erom verzoeken bij het Malta 
Qualifications Recognition Information Cen-
tre (MQRIC), dat onderdeel is van de Na -
tional Commission for Further and Higher 
Education (http://www.ncfhe.org.mt).

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Dat is afhankelijk van het bedrijf, het selec-
tieproces en uw beschikbaarheid.

Voorbereiding op het gesprek

Personeelswervers verwachten van sollici-
tanten dat zij beschikbaar zijn, het bedrijf 
kennen en, indien het buitenlanders betreft, 
enigszins vertrouwd zijn met de Maltese 
cultuur. Voor de meeste bedrijven op Malta 
is kennis van het Engels een must.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk leidt de werkgever het sollicita-
tiegesprek, tenzij het om een grote organi-
satie gaat. In dat geval zijn het hoofd van 
de personeelsafdeling en het afdelings-
hoofd aanwezig.

Geven we elkaar de hand?

Ja, dat is het eerste wat u moet doen bij een 
ontmoeting met uw gesprekspartners. Geef 
uw gesprekspartners een hand en stel uzelf 
voor met uw voor- en familienaam. Vergeet 
niet te glimlachen. Ga pas zitten als u een 
stoel wordt aangeboden.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Tijdens sollicitatiegesprekken heerst er 
gewoonlijk een vriendelijke sfeer en wordt 
moeite gedaan om de sollicitanten zich 
op hun gemak te laten voelen. Doorgaans 
worden sollicitatiegesprekken met tel-
kens één kandidaat gevoerd. Indien het een 
niet-gespecialiseerde baan betreft, is er 
slechts één sollicitatiegesprek. Voor gespeci-
aliseerde functies waarvoor ervaring vereist 
is, wordt eerst een beperkte lijst van gese-
lecteerde kandidaten opgesteld, waarna nog 
één of twee aanvullende gesprekken volgen. 
In dat geval kan van u worden verwacht dat 
u een presentatie houdt.

Geef gericht antwoord, wijk niet af van het 
onderwerp en meet uzelf geen vaardig-
heden aan die u niet hebt. Laat zien dat u 
bereid bent om bij te leren. Oogcontact en 
lichaamstaal zijn belangrijk.

U kunt vragen stellen, maar die moeten 
wel relevant zijn en tot een minimum wor-
den beperkt. Het is raadzaam om te vragen 
naar een functieomschrijving en de arbeids-
voorwaarden. Indien er een tweede gesprek 
volgt, kunt u het salaris in deze fase beter 
nog niet ter sprake brengen.

http://www.ncfhe.org.mt/
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Hoe meer u weet over het bedrijf, hoe 
beter. Daarmee laat u zien dat u belang-
stelling hebt voor het bedrijf, de presta-
ties in het verleden en de toekomstplannen. 
Uw enthousiasme kan ervoor zorgen dat 
u meer kans maakt om te worden gese-
lecteerd. De meestgestelde vraag waarop 
sollicitanten een antwoord moeten kunnen 
geven, betreft de kernactiviteiten van het 
bedrijf. Ook wordt wel eens gevraagd of het 
bedrijf al dan niet een dochteronderneming 
is van een ander bedrijf en of het producten 
uitvoert (en zo ja, naar welke landen).

Een van de lastige vragen die een werk-
gever kan stellen, is de vraag over de 
salarisverwachtingen. U kunt daar op ver-
schillende manieren op antwoorden, vooral 
wanneer u vooronderzoek hebt gedaan en 
voldoende ervaring hebt.

Wanneer is een vraag ongepast?

De wet verbiedt dat werkgevers vragen 
stellen die discrimineren op grond van 
geslacht, seksuele gerichtheid, godsdien-
stige overtuiging, etnische achtergrond of 
land van herkomst. Als u vragen krijgt over 
uw privéleven, kunt u beleefd weigeren die 
te beantwoorden en de gesprekspartner 
vertellen dat uw privéleven geen belem-
mering vormt voor het werk en de func-
tie. De gesprekspartner kan u vragen stellen 
over uw persoonlijke interesses en uw vrije-
tijdsbesteding of vragen naar uw stand-
punt over verschillende zaken, waaronder 
de actualiteit.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

U hebt gewoonlijk referenties nodig voor 
een baan in de financiële en dienstensec-
tor en dergelijke. Een vroegere werkgever, 
een betrouwbare vakgenoot of een paro-
chiepriester komen als referentie in aan-
merking. Zij bevestigen gewoonlijk dat de 
toekomstige werknemer betrouwbaar is en 
dat hij of zij dat soort functie zonder pro-
blemen aankan.

Aanbevelingsbrieven hebt u alleen nodig 
indien een werkgever erom vraagt.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

U kunt over het salaris onderhandelen, 
vooral wanneer u veel ervaring hebt in de 
functie waarnaar u solliciteert. Het sala-
ris wordt gewoonlijk uitgedrukt in een 
bedrag per week of per maand. Vakantie-
geld en jaarlijkse bonussen zijn in het aan-
bod inbegrepen.

De onderhandelingen over het salaris en de 
secundaire arbeidsvoorwaarden worden in 
grote bedrijven met het hoofd van de per-
soneelsafdeling gevoerd, in kleinere bedrij-
ven met de werkgever zelf.

Als u wordt aangenomen, is het bedrijf 
wettelijk verplicht de lokale autoriteiten 
in te lichten over uw indiensttreding door 
het daartoe bestemde formulier (engage-
ment of employment form) in te vullen en 
op uw eerste werkdag op te sturen naar de 
Employment and Training Corporation. Op 
dat formulier moet uw handtekening staan. 
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Zorg dat de werkgever het formulier op uw 
eerste werkdag naar de Employment and 
Training Corporation stuurt.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Nee, u zal niet worden gevraagd om op 
proef te komen werken, aangezien de hui-
dige wetgeving dat niet toelaat. Als het u 
toch wordt gevraagd, kunt u dus weigeren.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Normaal gesproken duurt die tussen de zes 
en twaalf maanden, maar dat is afhanke-
lijk van het bedrijf. Ga dat dus na, voordat u 
aan het werk gaat.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Dat hangt af van het bedrijf.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Gewoonlijk brengen de werkgevers u op een 
latere datum op de hoogte van de uitslag 
van het sollicitatiegesprek. De werkgever zal 
u ook vertellen of u wordt uitgenodigd voor 
een vervolggesprek. Als u bent aangenomen, 
zal een klein bedrijf waarschijnlijk telefonisch 
contact met u opnemen, terwijl een groot 
bedrijf u schriftelijk op de hoogte brengt.

Feedback en vervolg

U kunt een afspraak maken voor een per-
soonlijke evaluatie, maar een telefonische 
evaluatie is ook mogelijk.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is heel belangrijk voor een sollici-
tatiegesprek. Als u niet precies weet waar 
u moet zijn, vertrek dan iets eerder om op 
tijd te komen.

Bent u op die dag verhinderd, dan kunt u de 
afspraak zonder problemen verplaatsen, op 
voorwaarde dat u de werkgever ruim van 
tevoren op de hoogte brengt (minstens één 
dag vóór de eigenlijke afspraak).

Het is gebruikelijk dat u vooraf weet wie uw 
gesprekspartner is.

Kledingadvies

Draag altijd nette kleding bij sollicitatie-
gesprekken. Mannen dragen bij voorkeur een 
donkergekleurd pak met een wit of lichtge-
kleurd overhemd en een stropdas. Vrouwen 
dragen bij voorkeur een mantelpak met een 
blouse. Gebruik niet te veel make-up en sie-
raden. Voor mannen zijn oorbellen en pier-
cings taboe. Hebt u een tatoeage, zorg dan 
dat die door uw kleding wordt bedekt. Tatoe-
ages worden door lokale werkgevers niet op 
prijs gesteld. Een licht, fris parfum is aan te 
raden, vooral in de zomer.

Nog andere adviezen?

Beantwoord vragen niet met een lang 
betoog en reageer niet te heftig op even-
tuele kritiek van de gesprekspartner. Lever 
nooit kritiek op vroegere werkgevers. Pro-
beer een positieve indruk te maken en wees 
vooral uzelf. Werkgevers willen bovenal 
eerlijke en weldenkende mensen in dienst 
nemen.
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NEDERLAND 
Officiële taal ➔ Nederlands
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 16,8 miljoen
Hoofdstad ➔ Amsterdam
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +31
Domeinextensie ➔ .nl

WAAROM WERKEN IN NEDERLAND?

Nederland heeft een aantal prachtige steden, een liberale visie en 
goed beheerde, toegankelijke natuurgebieden. 

Het aantal banen is in de meeste sectoren in 2012 afgenomen 
ten opzichte van 2011, vooral bij de overheid, in de bouw en in 
de verhuur en verkoop van vastgoed. Een paar sectoren groeiden 
echter, waaronder gezondheidszorg/welzijn, handel/transport/
catering en voorlichting/communicatie. Er is vooral veel vraag 
naar technische en commerciële verkoopvertegenwoordigers en 
installateurs van elektrische apparatuur. Monteurs van industriële 
en landbouwmachines, loodgieters en pijpfitters hebben ook goede 
kansen op een baan omdat de vraag het aanbod overtreft. Bedenk 
dat kennis van het Nederlands noodzakelijk kan zijn, vooral in 
commerciële functies.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden bekendgemaakt op de 
websites van bedrijven, op gespecialiseerde 
wervingssites, in dagbladen (gewoonlijk in 
de vacaturebijlage van de weekendeditie) 
en via bemiddelingsbureaus of de open-
bare dienst voor arbeidsvoorziening (UWV). 
Een open sollicitatie is een heel gebruike-
lijke manier om erachter te komen of een 
bedrijf vacatures heeft.

Sollicitatietips

Bij laagbetaald of ongeschoold werk 
(horeca, detailhandel) is het gebruikelijk 
om telefonisch of, in toenemende mate, 
per e-mail te solliciteren. Bij andere banen 
wordt standaard per e-mail of via de post 
een sollicitatiebrief met cv opgestuurd. 
Geef uw persoonsgegevens, werkervaring 
en opleidingsniveau naar waarheid op.

Bemiddelingsbureaus, die door een bedrijf 
kunnen worden ingeschakeld voor het ver-
vullen van vacatures, maken vaak een 
voorselectie van kandidaten en leggen 
geselecteerde cv’s voor aan werkgevers.

Wilt u een open sollicitatie sturen naar een 
bedrijf, neem dan contact op met de afde-
ling of persoon die u informatie kan geven 
over vacatures. Leg uit wat uw plannen 
zijn, naar welk soort baan u op zoek bent 
en welke vaardigheden en ervaring u hebt. 
Vraag of u een sollicitatiebrief en een cv 
mag opsturen. Bij een bevestigend ant-
woord kunt u een gerichte brief schrijven 
aan de juiste persoon of de juiste afdeling. 
Op die manier kunt u uw kansen op een uit-
nodiging voor een gesprek in Nederland 
sterk vergroten.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, maar u mag er een toevoegen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, handgeschreven sollicitaties worden 
afgeraden.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Als u een Europass-cv hebt met uw werk-
ervaring, gevolgde opleidingen, vaardig-
heden en competenties, kunt u dat gerust 
gebruiken.

Telefonisch contact opnemen

Als u telefonisch contact opneemt met het 
bedrijf, vraag dan naar de persoon of afde-
ling die in de advertentie wordt genoemd. 
Vraag of u op een gelegen moment belt. 
Leg kort uit of u belt voor meer informa-
tie of om naar een baan te solliciteren. Zeg 
duidelijk dat u een buitenlander bent en 
vanuit het buitenland belt als dat het geval 
is. Vraag of het telefoongesprek in uw taal 
of in een andere vreemde taal kan worden 
gevoerd. De eerste indruk die u maakt, is 
doorslaggevend.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, indien nodig zal het bedrijf tijdens het 
sollicitatiegesprek of op de eerste werkdag 
om kopieën vragen. Het is verstandig om 
over een Nederlandse of Engelse vertaling 
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van uw diploma te beschikken en uw kwali-
ficaties te laten erkennen.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die varieert van één dag tot een aantal 
maanden.

Voorbereiding op het gesprek

Kandidaten kunnen worden uitgenodigd 
voor een oriënterend gesprek, mogelijk met 
een bemiddelingsbureau. Het gesprek wordt 
gezien als een kans om elkaar beter te leren 
kennen. De sfeer is tussen formeel en infor-
meel in en is gebaseerd op gelijkwaardig-
heid van de gesprekspartners.

De werkgever wil dat u duidelijk toont dat 
u vertrouwd bent met de baan, het bedrijf 
en de bedrijfsactiviteiten. U krijgt zelf ook 
ge legenheid om vragen te stellen. Gebruik 
die gelegenheid om te laten zien dat u 
gemotiveerd bent en belangstelling hebt voor 
de baan. Stel geen vragen over het salaris.

Er zal vooral worden gevraagd naar uw 
ervaring en vaardigheden. Op basis van dat 
gesprek wordt u afgewezen of wordt u uit-
genodigd voor een tweede gesprek.

Een gebrek aan basiskennis over het bedrijf 
is vaak een van de belangrijkste redenen 
waarom Nederlandse werkgevers kandi-
daten niet uitnodigen voor een tweede 
gesprek of niet aannemen. Raadpleeg de 
website van het bedrijf, lees het jaarverslag 
en probeer een goed beeld te krijgen van 
de sector waarin het bedrijf actief is en van 
de laatste ontwikkelingen en te verwachten 

veranderingen. Zo laat u zien dat u gemo-
tiveerd bent.

In de vervolggesprekken wordt dieper inge-
gaan op de context van de functie, uw pro-
bleemoplossend vermogen en uw ervaring. 
Na het eerste of tweede gesprek kan ook 
een assessment plaatsvinden.

In de meeste gevallen krijgt u kort na het 
gesprek te horen of u al dan niet bent 
aangenomen.

Nederlandse werkgevers vragen steeds 
vaker naar competenties, in combinatie met 
diploma’s of getuigschriften. Bereid u voor 
op vragen over uw competenties met de 
zogenoemde STAR-methode (situatie, taak, 
actie, resultaat) (zie bladzijde 18).

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Doorgaans één of twee mensen.

Geven we elkaar de hand?

Ja, een stevige handdruk is in Nederland 
een must.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Een gesprek duurt gemiddeld één tot ander-
half uur.

De gesprekspartner stelt eerst zichzelf voor 
en vertelt iets over het bedrijf. Vervolgens 
vraagt hij/zij aan u om meer over uzelf te 
vertellen. Daarna krijgt u meer te horen 
over de baan en worden er vragen gesteld 
over uw cv. Er kunnen ook enkele vragen 
over uw privéleven worden gesteld.



126 N E D E R L A N D 

Ook krijgt u vragen over uw kwaliteiten, 
vaardigheden en competenties. Aanslui-
tend kunt u vragen stellen over onderwer-
pen die niet aan bod zijn gekomen en kunt u 
om een toelichting vragen als er zaken zijn 
die u niet hebt begrepen.

Uw gesprekspartner rondt het gesprek 
af met uitleg over het vervolg van de 
sollicitatieprocedure. 

Lastige vragen zijn onder meer: „Hebt u 
er een idee van wat de functie precies 
inhoudt?”, „Kunt u deze functie vergelij-
ken met soortgelijke functies bij andere 
bedrijven?”, „Waarom zouden we u in dienst 
nemen en niet iemand anders?” en „Kunt u 
dit hiaat in uw cv verklaren?”.

Wanneer is een vraag ongepast?

Er bestaat antidiscriminatiewetgeving in 
Nederland. Niet toegestaan zijn vragen over 
ras of huidskleur, godsdienst (een vraag als 
„Vormen de werkuren een bezwaar met het 
oog op uw godsdienst?” is echter wel toege-
staan), nationaliteit, geboorteplaats, zwan-
gerschap, gezondheid en plannen voor 
gezinsuitbreiding.

Veel Nederlandse bedrijven hanteren een 
gedragscode voor sollicitatieprocedures die 
is vastgesteld door de Nederlandse Vereni-
ging voor Personeelsmanagement en Orga-
nisatieontwikkeling (NVP). Als u vindt dat u 
onheus bent behandeld door een bedrijf dat 
de code gebruikt, kunt u een klacht indie-
nen. U kunt u ook richten tot de Commis-
sie Gelijke Behandeling wanneer u denkt 
dat uw recht op een gelijke behandeling is 
geschonden.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Referenties zijn niet verplicht. U beslist 
zelf of u referenties opneemt in uw cv. Uw 
nieuwe werkgever mag alleen contact met 
hen opnemen als u daar toestemming voor 
hebt gegeven. Persoonlijke aangelegen-
heden en redenen voor ontslagneming 
mogen niet worden besproken met mensen 
die als referentie zijn opgegeven.

Als een bewijs van goed gedrag vereist is, 
wordt dat normaal gesproken in de adver-
tentie vermeld.

Als u weggaat bij een bedrijf, moet de werk-
gever u altijd een getuigschrift geven. De 
inhoud van het getuigschrift kan neutraal 
zijn, maar mag nooit negatief zijn met 
betrekking tot uw persoonlijkheid of werk.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Indien het bedrijf u de baan aanbiedt, kunt u 
onderhandelen over het salaris en de proef-
tijd. Als u in dienst bent genomen via een 
bemiddelingsbureau, zal dat bureau waar-
schijnlijk namens u onderhandelen over het 
salaris en overige arbeidsvoorwaarden. In 
Nederland kan over het salaris en de secun-
daire arbeidsvoorwaarden worden onder-
handeld. Denk goed na over het salaris dat 
u vraagt en zorg ervoor dat het overeen-
komt met wat gebruikelijk is voor de betrok-
ken functie.

Er gelden verschillende salarisschalen voor 
verschillende functies. Die schalen zijn 
onderverdeeld in zogenoemde periodieken. 
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De schaal en de periodiek worden bepaald 
op basis van uw ervaring. Al die zaken zijn 
bespreekbaar. Denk eraan dat ook vrijwil-
ligerswerk telt als werkervaring. Bij veel 
beroepen en grote bedrijven zijn de arbeids-
voorwaarden vastgelegd in een collectieve 
arbeidsovereenkomst. Er geldt een mini-
mumloon voor werknemers jonger dan 
23 jaar en voor mensen boven 23. Een 
salaris onder die drempel is verboden. Sala-
rissen worden uitgedrukt in bedragen op 
maandbasis.

De vakantiedagen waar u recht op hebt 
en de formule voor de berekening van uw 
vakantiegeld zijn wettelijk vastgesteld. Op 
basis van de arbeidsovereenkomst of uw 
leeftijd kan het aantal vakantiedagen toe-
nemen. Over bonussen kan worden onder-
handeld tijdens de sollicitatieprocedure 
en in uw jaarlijkse functioneringsgesprek. 
Bepaalde collectieve arbeidsovereenkom-
sten voorzien in winstdeelnemingen of 
dividenden.

Buiten het salaris en vakantiegeld kunt u 
ook onderhandelen over andere arbeids-
voorwaarden, zoals een auto van de 
zaak, reiskostenvergoedingen, pensioen-
verzekering en vergoeding van oplei-
dingskosten. In veel gevallen zijn die 
arbeidsvoorwaarden vastgelegd in collec-
tieve arbeidsovereenkomsten.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Ja, waarschijnlijk wel.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De proeftijd duurt gemiddeld twee 
maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, niet altijd. U kunt daar evenwel naar 
informeren zonder onbeleefd over te komen.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Bedrijven die volgens de gedragscode voor 
werving werken, laten afgewezen kandida-
ten binnen veertien dagen schriftelijk weten 
waarom ze niet zijn geselecteerd. U kunt om 
nadere informatie vragen. 

Feedback en vervolg

Als u niet bent geselecteerd, is het niet 
vreemd als u contact opneemt met de 
gesprekspartner om uw sollicitatieproce-
dure te evalueren. U kunt vragen wat u 
goed of fout hebt gedaan, zodat u er 
iets uit kunt leren voor toekomstige 
sollicitatiegesprekken.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

U moet stipt op tijd komen. Een nieuwe 
afspraak vragen is alleen mogelijk om zeer 
ernstige redenen (bijvoorbeeld ziekte of 
overlijden van een familielid).
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Kledingadvies

Het wordt zeer op prijs gesteld dat u uw kle-
ding aan de gelegenheid aanpast en er net-
jes uitziet. Kies eerder voor kleding die past 
bij de bedrijfscultuur dan voor de nieuw-
ste mode. In de banksector moeten man-
nen een pak en vrouwen een deux-pièces 
dragen.

Het is aan te raden sieraden slechts met 
mate te gebruiken. Mannen mogen een 
ring dragen, maar armbanden worden als 

overdreven beschouwd. Vrouwen mogen 
een of meerdere ringen dragen; dat kan 
zelfs een gunstig effect hebben. Andere sie-
raden moeten zijn afgestemd op de kleding.

Nog andere adviezen?

Geef korte, relevante antwoorden. Het kan 
een voordeel zijn als u al over een vertaling 
van uw diploma beschikt, uw titel officieel 
erkend is of u geregistreerd bent als beoe-
fenaar van een beschermd beroep. 
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NOORWEGEN 
Officiële taal ➔ Noors
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 5,1 miljoen
Hoofdstad ➔ Oslo
Valuta ➔ Noorse kroon (NOK)
Lid van de EU of EER ➔ EER
Landnummer ➔ +47
Domeinextensie ➔ .no

WAAROM WERKEN IN NOORWEGEN?

Noorwegen is een jonge natie, maar heeft een lange historie en een 
rijk erfgoed. In de loop der jaren hebben de eigen gewoonten en 
tradities zich vermengd met buitenlandse invloeden. Het uitgestrekte 
en ongerepte landschap van Noorwegen leent zich uitstekend voor 
buitenactiviteiten en -sporten.

Voor werkzoekenden die in Noorwegen een baan willen vinden, is het 
goed om te weten dat uit recente onderzoeken is gebleken dat het 
aantal vacatures in de financiële sector, de verzekeringsbranche, de 
bouw, op leidinggevend niveau, de mijnbouw en productie afneemt, 
terwijl de ICT-sector is gegroeid. Op de arbeidsmarkt is veel vraag 
naar technici, ICT’ers en ingenieurs in de aardolie-industrie en op het 
gebied van aardwetenschappen. Er is ook een tekort aan personeel 
in de gezondheidszorg, met name verpleegkundigen.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden bekendgemaakt op de 
websites van bedrijven, op gespecialiseerde 
banensites, in dagbladen, via bemiddelings-
bureaus en via de openbare dienst voor 
arbeidsvoorziening (http://www.nav.no).

Sollicitatietips

Solliciteer in het Engels (of in een Scandi-
navische taal, als u die beheerst) met een 
brief en een cv (maximaal één bladzijde; 
cv’s van technische kandidaten mogen lan-
ger en uitgebreider zijn).

Probeer bij een open sollicitatie de naam 
van een medewerker van de personeels-
afdeling te achterhalen, zodat u uw solli-
citatie rechtstreeks naar die persoon kunt 
zenden. Schrijf een sollicitatiebrief (maxi-
maal één bladzijde) en voeg een cv toe.

Verstuur één sollicitatie per vacature of 
bedrijf. Solliciteert u bij een groot bedrijf, 
bel of mail de personeelswerver dan enkele 
dagen na het versturen van uw sollicitatie 
om te vragen of hij of zij uw cv heeft 
ge lezen, wat hij of zij ervan vindt, of er veel 
kandidaten zijn, wanneer u een antwoord 
kunt verwachten enz.

Presenteer uzelf en uw kwalificaties kort 
en duidelijk. Wees eerlijk en overdrijf niet. 
Houd uw cv eenvoudig en bescheiden. Wees 
eerlijk over uw talenkennis, vooral wat het 
Engels betreft. Een „goede” kennis van het 
Engels is niet hetzelfde als „schoolengels”.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Het is niet gebruikelijk om een foto toe te 
voegen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, handgeschreven sollicitaties worden in 
Noorwegen niet gebruikt.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Nee.

Telefonisch contact opnemen

Het is heel gebruikelijk dat belangstellen-
den de contactpersoon bellen voor nadere 
inlichtingen over een baan. Bereid relevante 
vragen over de baan/het bedrijf voor en bel 
op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Voeg uitsluitend kopieën van diploma’s en 
certificaten bij uw sollicitatiebrief en cv 
als dat in de vacature vermeld staat. Zo 
niet, stuur ze dan op wanneer erom wordt 
gevraagd. Werkgevers hebben een gewaar-
merkte kopie van uw diploma en een be -
edigde vertaling ervan (in het Noors of op 
zijn minst in het Engels) nodig.

http://www.nav.no/
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Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die periode is variabel. Sommige vacatu-
res gaan ervan uit dat de kandidaat zo snel 
mogelijk begint; in andere gevallen is de 
eerste werkdag drie maanden later.

Voorbereiding op het gesprek

Meestal wordt u uitgenodigd voor een per-
soonlijk gesprek. In sommige gevallen is het 
eerste directe contact een telefoongesprek. 

Vergeet niet dat uw cv en sollicitatiebrief 
uw „toegangskaartje” vormen voor een sol-
licitatiegesprek. U moet er dus voor zorgen 
dat uw competenties daarin goed uit de verf 
komen. Een sollicitatiegesprek is veeleer 
gebaseerd op uw persoonlijke vaardig heden 
en uw persoonlijkheid in een arbeidssitua-
tie. De „persoonlijke chemie” tussen u en de 
personeelswerver kan van doorslaggevend 
belang zijn. Toon belangstelling, laat zien 
dat u gemotiveerd bent, stel de juiste vra-
gen, en durf voor uzelf op te komen en uw 
eigen mening te formuleren.

Meestal wordt er één sollicitatiegesprek 
gevoerd, maar voor hooggekwalificeerd 
personeel kunnen het er twee of drie zijn. 
Gemiddeld duurt een sollicitatiegesprek 45 
tot 90 minuten.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Bij het sollicitatiegesprek zijn maximaal vijf 
mensen aanwezig. Onder hen kunnen een 
vakbonds- of personeelsvertegenwoordi-
ger zijn, vooral als het gaat om banen in de 
overheidssector.

Geven we elkaar de hand?

Het is heel gebruikelijk om een stevige 
handdruk te geven.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

De persoon die het sollicitatiegesprek leidt, 
vertelt u eerst iets over het bedrijf en de 
functie. Vervolgens krijgt u de tijd om uzelf 
voor te stellen en toe te lichten waarom u 
hebt gesolliciteerd. Aarzel niet om professi-
onele vragen te stellen over het bedrijf en 
de functie. Aan het einde van het gesprek 
kunt u vragen stellen over het salaris en 
de arbeidsvoorwaarden. Tot slot deelt de 
gespreksleider u mee wanneer u feedback 
of een antwoord zult krijgen.

Er wordt hoofdzakelijk over beroepsgebon-
den onderwerpen gesproken, maar perso-
neelswervers beoordelen u vooral op uw 
presentatie van uzelf en uw beroepskwali-
ficaties. Blijf kalm en wees uzelf. Laat zien 
dat u een aanwinst bent voor het bedrijf. 
Probeer geen indruk te maken op de per-
soneelswerver; wees eerlijk, bescheiden en 
nuchter.

Wanneer is een vraag ongepast?

Discriminatie op grond van politieke gezind-
heid, godsdienst, seksuele gerichtheid, leef-
tijd, handicap of lidmaatschap van een 
vakbond is bij wet verboden, tenzij die 
onderwerpen van direct belang zijn voor de 
baan zelf. Vragen over zwangerschap en het 
al dan niet ontvangen van uitkeringen hoeft 
u niet te beantwoorden. Gebruik echter uw 
gezond verstand. Werkgevers verwachten 
dat u initiatief toont, verantwoordelijkheid 
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neemt voor uw werk en in staat bent om 
onafhankelijk te werken. 

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Noorse werkgevers controleren systema-
tisch opgegeven referenties. Noem uw refe-
renties aan het einde van uw cv. Zij moeten 
de Noorse personeelswerver (in het Engels 
of in een Scandinavische taal) informatie 
geven over uw eerdere verantwoordelijk-
heden op uw werk en uw beroeps- en per-
soonlijke vaardigheden.

Aanbevelingsbrieven zijn niet verplicht en 
normaal gesproken wordt er ook niet naar 
gevraagd, tenzij u geen referenties kunt 
noemen.

Voor banen in de beveiligingssector en in 
het onderwijs moet u kunnen aantonen 
dat u geen strafblad hebt. Die voorwaarde 
wordt in de vacature vermeld.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Salarissen worden doorgaans uitgedrukt 
in een bedrag per maand. In het geval 
van seizoenarbeid wordt ook wel een uur-
loon gebruikt. Vaak is onderhandelen niet 
nodig omdat er standaardovereenkomsten 
zijn. Het is echter wel verstandig om bij de 
vakbond voor de betrokken sector navraag 
te doen over het salarisniveau. Zo weet u 
immers wat u kunt verwachten. Doorgaans 
vinden salarisbesprekingen plaats nadat 
men u de baan heeft aangeboden.

Vakantiegeld is bij wet geregeld en is onder-
deel van uw salaris. Vakbonden onderhan-
delen op nationaal niveau over salarissen 
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Vak-
bondsvertegenwoordigers zijn verantwoor-
delijk voor de lokale onderhandelingen op 
de werkvloer, maar uitsluitend voor hun 
leden.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Nee, het is niet gebruikelijk dat u één dag op 
proef moet komen werken.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Een werkgever kan besluiten u in dienst te 
nemen op basis van een proeftijd. Die duurt 
normaal gesproken niet langer dan zes 
maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Veel bedrijven vergoeden de reiskosten 
die worden gemaakt voor een sollicitatie-
gesprek. U kunt dat echter het best op voor-
hand navragen bij de werkgever.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Als u bent aangenomen, ontvangt u een 
schriftelijke bevestiging. Wellicht wordt u 
daarvoor ook gebeld. Als u bent afgewezen, 
wordt u daarvan per brief of e-mail op de 
hoogte gebracht.
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Feedback en vervolg

Als u niet bent geselecteerd, kunt u de per-
soneelswerver bellen en vragen waarom u 
de baan niet hebt gekregen of welke kwali-
ficaties de geselecteerde persoon had die u 
niet had. Zo krijgt u een indruk van waar u 
staat op professioneel vlak.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

U moet stipt op tijd komen. Als u verhinderd 
bent op het moment van de afspraak, pro-
beer dan zo snel mogelijk telefonisch of per 
e-mail een nieuwe afspraak te maken.

Kledingadvies

In Noorwegen gelden informele kleding-
voorschriften. Een wit overhemd en een das 

zijn alleen gebruikelijk voor leidinggevende 
functies in de financiële en vastgoedsector, 
de consultancywereld en functies waarvoor 
een representatief uiterlijk erg belangrijk is. 
Bekijk foto’s van medewerkers op de web-
site van het bedrijf om te zien hoe zij zich 
kleden.

Nog andere adviezen?

Probeer in het algemeen geen indruk te 
maken met uw uiterlijk. U kunt beter indruk 
op hen maken met uw beroeps- en persoon-
lijke vaardigheden. Houd het eenvoudig en 
kom ter zake. De Noorse bedrijfscultuur is 
tamelijk informeel, vergeleken met andere 
Europese landen.



134

OOSTENRIJK 
Officiële taal ➔ Duits
Bestuursvorm ➔ federale parlementaire republiek
Bevolking ➔ 8,5 miljoen
Hoofdstad ➔ Wenen
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +43
Domeinextensie ➔ .at

WAAROM WERKEN IN OOSTENRIJK?

Compact maar gevarieerd, traditioneel en toch modern, verfijnde 
cultuur naast ruige natuur — Oostenrijk biedt veel mogelijkheden, 
van het elegante Wenen in het noorden tot de mediterrane sfeer en 
de bergen in het zuiden. Het land is een walhalla voor liefhebbers van 
wintersport, maar is waarschijnlijk het beroemdst om de hoofdstad 
met haar lange muziekhistorie.

De Oostenrijkse economie is in 2009 ingezakt, maar is weer aan 
het opkrabbelen. Er is werk voor mensen met een afgeronde 
praktijkopleiding op een specialistisch gebied, zoals elektromonteurs, 
pijpfitters, draaiers, metselaars, timmerlieden en meubelmakers. Er 
is ook vraag naar personeel in het toerisme en in de horeca, en naar 
verkoop- en winkelpersoneel.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden gepubliceerd in dag-
bladen en op internet. Bij vacatures voor 
laaggeschoold werk wordt het eerste con-
tact doorgaans telefonisch gelegd, maar 
er wordt ook steeds vaker via internet 
gesolliciteerd.

Bij vacatures voor hoger gekwalificeerde 
banen moet u een sollicitatiebrief en uw 
cv inzenden. Het bedrijf bekijkt de sollici-
taties en nodigt een aantal kandidaten uit 
voor een gesprek. Solliciteert u naar een 
managementfunctie, dan kunt u voor een 
assessment worden uitgeno digd.

Sollicitatietips

Sollicitatiebrieven zijn doorgaans getypt. 
Een schriftelijke sollicitatie moet altijd een 
formele sollicitatiebrief bevatten waarin 
u aangeeft naar welke baan u solliciteert. 
Zorg dat u het adres en de naam van de 
contactpersoon correct vermeldt.

Uw cv moet kort, zakelijk, chronologisch, 
beknopt en volledig zijn. Uw persoonlijke 
profiel moet zijn afgestemd op de vacature. 
Schrijf geen aantekeningen op de documen-
ten die u naar een werkgever stuurt.

Bij een open sollicitatie moet u zelf het ini-
tiatief nemen om ervoor te zorgen dat uw 
gegevens in een databank van potentiële 
kandidaten worden opgenomen als er op 
dat moment geen vacatures zijn. Als het 
bedrijf iemand nodig heeft, zal de per-
soneelsafdeling vaak eerst die databank 
raadplegen.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, werkgevers zijn gewend dat sollicitan-
ten een foto van zichzelf bij hun sollicita-
tiebrief voegen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, indien nodig zal het bedrijf er zelf 
expliciet om vragen.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Helaas niet; het is te uitgebreid.

Telefonisch contact opnemen

Wanneer u telefonisch contact opneemt 
met een bedrijf, is het belangrijk dat u de 
naam van uw contactpersoon kent. Vraag 
daar dus om. Bereid een korte, duidelijke 
en persoonlijke presentatie voor, leg uit 
voor welke vacature u belt en probeer een 
afspraak te regelen voor een gesprek. Zorg 
dat er geen achtergrondlawaai is en dat er 
geen mensen zijn die tegen u praten op het 
moment dat u belt. Dat geldt met name bij 
het gebruik van een mobiele telefoon.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Ja, voeg kopieën van uw opleidingscertifi-
caten toe (uw recentste beroepsopleiding, 
aanvullende kwalificaties, getuigschriften 
van eerdere banen of op zijn minst een 
bevestiging van de periode dat u bij een 
bedrijf hebt gewerkt). Alle certificaten moe-
ten zijn vertaald in het Duits, behalve als u 
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solliciteert naar een baan bij een interna-
tionaal bedrijf.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

De meeste vacatures worden binnen één 
tot drie maanden vervuld. Voor banen waar-
voor specifieke kwalificaties vereist zijn 
(managementfuncties of functies waar-
voor heel veel ervaring vereist is), zijn er 
diverse gespreksronden en moeten kan-
didaten soms ook een assessment onder-
gaan. Soms staat in de advertentie vermeld 
dat de arbeidsovereenkomst zes maanden 
later in werking treedt.

Voorbereiding op het gesprek

Wanneer er veel kandidaten zijn, organi-
seren bedrijven vaak een eerste selectie-
ronde of nodigen zij de kandidaten uit voor 
een test. Voor belangrijke of management-
functies wordt vaak een beroep gedaan op 
assessmentcentra.

Werkgevers zijn op zoek naar kandidaten die 
zo veel mogelijk voldoen aan het beschre-
ven profiel. Zij verwachten dat sollicitan-
ten kunnen aangeven waarom zij menen 
dat hun kwalificaties en ervaring aanslui-
ten bij dat profiel, een toelichting kunnen 
geven over hun sterke en zwakke punten, 
en antwoord kunnen geven op vragen over 
hun motivatie, sociale vaardigheden en ver-
wachtingen als werknemer. Bereid u ook 
voor op vragen over uw cv (als u bijvoor-
beeld al vaak van baan bent veranderd).

Gewoonlijk proberen werkgevers een dia-
loog tot stand te brengen op basis waarvan 

zij meer over uw persoonlijkheid, uw kwali-
ficaties en uw verwachtingen van de baan 
te weten komen. Er is ook ruimte voor vra-
gen over de werktijden, de werkzaam  heden 
en de inhoud van de baan. Er heerst een 
vriendelijke, maar objectieve en onpartij-
dige sfeer.

Kandidaten moeten goed weten wat het 
bedrijf doet of produceert, hoe groot het is, 
of het gecentraliseerd of gedecentraliseerd 
is, of het in het buitenland gevestigd is, en 
welk imago en welke filosofie het heeft.

Verbale communicatie is belangrijk. Vooral 
de verwoording en presentatie moeten 
afgestemd zijn op de baan waarnaar wordt 
gesol liciteerd (duidelijke motivatie voor de 
baan, sociale vaardigheden, vermogen om 
in teamverband te werken, autoriteit en lei-
derschap, stressbestendigheid en flexibili-
teit). Ook de non-verbale communicatie is 
belangrijk: stiptheid, houding, oogcontact, 
gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Een sollicitatiegesprek duurt gewoonlijk 
ongeveer één uur. Er kan een videoconfe-
rentie worden gehouden, maar Skype wordt 
alleen gebruikt in uitzonderlijke gevallen en 
bij de werving van kandidaten voor functies 
op academisch niveau.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

De volgende personen kunnen deelnemen 
aan een sollicitatiegesprek: het hoofd van 
de afdeling waar de baan vacant is en een 
vertegenwoordiger van de personeelsraad.



137O O S T E N R I J K 

Geven we elkaar de hand?

Ja, het is gebruikelijk om elkaar de hand te 
geven.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Tijdens een normaal sollicitatiegesprek 
moeten vragen betrekking hebben op de 
voorwaarden die in de vacature beschre-
ven werden. Zij zijn bedoeld om na te gaan 
of u over de juiste vaardigheden en kwali-
ficaties voor de baan beschikt. Ten behoeve 
van de objectiviteit moeten aan alle sollici-
tanten dezelfde vragen worden gesteld. De 
werkgever kan echter op individuele basis 
of naar aanleiding van de antwoorden van 
de kandidaat om meer informatie vragen.

Wanneer is een vraag ongepast?

De federale wetgeving inzake gelijke behan-
deling verbiedt discriminatie op grond van 
leeftijd, geslacht, godsdienst, seksuele 
gerichtheid en etnische afkomst. Alle pro-
cedures voor de bekendmaking van vacatu-
res, sollicitatieprocedures en de betrekkingen 
tussen werkgevers en werknemers zijn bij 
wet geregeld. U hoeft geen antwoord te 
geven op vragen over zwangerschap, gezins-
planning en ziekten. Discriminatie van gehan-
dicapten is verboden. Houd in gedachten dat 
sommige werkgevers mogelijk niet beseffen 
dat zij ongeoorloofde vragen stellen.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Als erom wordt gevraagd, moet u in het 
Duits vertaalde referenties van vorige 

werkgevers kunnen overleggen om uw kwa-
lificaties en ervaring te staven.

Uiterlijk tijdens het sollicitatiegesprek moet 
u een kopie van uw hoogste diploma aan 
het bedrijf overleggen. Aanbevelingsbrie-
ven worden alleen gebruikt wanneer u sol-
liciteert naar een academische betrekking. 
Als een bewijs van goed gedrag vereist is, 
wordt dat over het algemeen in de adver-
tentie vermeld.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Normaal gesproken is er ruimte voor onder-
handeling over het salaris en de arbeids-
voorwaarden, met uitzondering van de 
overheidssector, waar vaste salarisscha-
len gelden. U onderhandelt met het hoofd 
van de afdeling die u de baan heeft 
aangeboden.

Gewoonlijk wordt het salaris uitgedrukt in 
een bedrag per maand en zijn het vakan-
tiegeld en een kerstgratificatie daarin 
begrepen. Andere secundaire arbeids-
voorwaarden moeten afzonderlijk worden 
besproken. Voor sommige banen bieden 
werkgevers u een vast minimumsalaris en 
een variabele beloning die afhangt van uw 
prestaties of resultaten. Voor banen waar 
werknemers vaak fooien van klanten krijgen 
(bijvoorbeeld in pensions en hotels), wordt 
vaak ook slechts een laag minimumsala-
ris aangeboden. De fooien worden gezien 
als een manier om uw salaris te verho-
gen naargelang de inspanningen die u zelf 
levert.

Er kan vaak worden onderhandeld over de 
werktijden, flexibiliteit inzake werkuren en 
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werklocaties, de afstemming van de werk-
uren op de openingsuren van de kinder-
opvang (Kindergarten), beschikbaarheid enz.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

U kan worden gevraagd één dag op proef te 
komen werken. De werkgever moet u daar-
voor betalen.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Maximaal één maand. Tijdens die proeftijd 
kan de overeenkomst van de ene dag op 
de andere zonder opgave van reden wor-
den beëindigd.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, maar als u kunt aantonen dat u het 
financieel moeilijk hebt, kunnen werkgevers 
in de overheidssector u financiële hulp bie-
den voor de sollicitatieprocedure.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Werkgevers verwachten van u dat u na 
een bepaalde tijd zelf telefonisch con-
tact opneemt met het bedrijf om te vragen 
naar de uitslag van het sollicitatiegesprek. 
Bedrijven nemen niet altijd zelf het initia-
tief om u daarvan op de hoogte te brengen.

Feedback en vervolg

Als u bent afgewezen, kunt u om nadere 
informatie vragen. Indien u kunt bewijzen 

dat de wet inzake gelijke behandeling niet 
werd nageleefd, kan een officiële instan-
tie ingrijpen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is voor werkgevers heel belang-
rijk. Kom niet te laat en verplaats of annu-
leer de afspraak alleen wanneer u daarvoor 
een geldige reden hebt. In dergelijke geval-
len (bijvoorbeeld ziekte) verwachten werk-
gevers dat u hen op voorhand inlicht en 
zelf een nieuwe afspraak maakt voor een 
gesprek.

Kledingadvies

Uw kledingkeuze hangt af van de baan, de 
sector, de functie, het contact met klanten, 
de vertegenwoordiging van het bedrijf, de 
bedrijfscultuur enz. Het is belangrijk dat u 
oprecht overkomt wanneer u uzelf voorstelt. 
Mannen die naar een functie met veel ver-
antwoordelijkheid solliciteren, moeten een 
pak dragen. Een das hoeft niet meer.

„Ik wist al het een en ander over leven 
in Hongarije omdat ik daar heb gestu-
deerd. Eures heeft me geholpen met 
de meer ,technische’ aspecten van het 
leven in twee landen, zoals de ver-
schillen tussen de belasting- en soci-
alezekerheidsstelsels. Als je naar een 
onbekende plek verhuist, weet je niet 
wat je te wachten staat. Elk land is 
uniek. Daarom zijn die adviezen van 
onschatbare waarde.” 
Marcel, werkzoekende uit Duitsland, 
die in Hongarije woont en in Oosten-
rijk werkt
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POLEN 
Officiële taal ➔ Pools
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Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +48
Domeinextensie ➔ .pl

WAAROM WERKEN IN POLEN?

Polen is gezegend met een natuurlijke schoonheid, van zijn 500 km 
lange Oostzeekust, de talrijke meren en dichte bossen die bijna een 
derde van het land bedekken, tot de bergen in het zuiden.

Het is ook het enige land in Europa dat zelfverzekerd de wijdverbreide 
financieel-economische crisis heeft doorstaan. Recentelijk zijn 
inspanningen geleverd om internationaal kapitaal en investeerders 
aan te trekken om nieuwe ondernemingen op te zetten in Polen.

De dynamische ICT-sector van het land groeit. Er is vraag naar ont-
wikkelaars, webdesigners, software-ingenieurs en databankbeheer-
ders. Tegelijkertijd zijn internationale ondernemingen op zoek naar 
mensen met talenkennis die aan de slag willen als help- of call-
deskmedewerker, klantenserviceadviseur, content reviewer, game-
tester, projectmanager en financieel of logistiek specialist.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden bekendgemaakt door 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
(regionale en lokale arbeidsbureaus), parti-
culiere bureaus voor arbeidsbemiddeling, in 
dagbladen en op onlinebanenportalen.

Sollicitatietips

De gebruikelijkste manier van solliciteren 
is het opsturen van een cv en een sollici-
tatiebrief. Werkgevers vragen kandidaten 
gewoonlijk hun sollicitatie per e-mail of 
gewone post in te dienen.

Vermeld bij een digitale sollicitatie naar 
welke vacature u solliciteert, bij voorkeur in 
de onderwerpregel. Het cv moet getypt zijn 
en in omgekeerd chronologische volgorde 
een overzicht geven van uw werkervaring, 
vaardigheden en opleiding. De sollicitatie-
brief mag maximaal één bladzijde en het 
cv maximaal twee bladzijden beslaan. Het 
Europass-cv is een goed voorbeeld.

Ook bij een open sollicitatie moeten werk-
zoekenden een cv en een sollicitatiebrief 
opsturen. Zij moeten ook voorbereid zijn op 
een sollicitatiegesprek.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Een foto toevoegen heeft voordelen, maar 
is niet verplicht.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Er is geen voorkeur voor handgeschreven 
sollicitaties.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het wordt geaccepteerd, maar niet vaak 
gebruikt.

Telefonisch contact opnemen

Wanneer u telefonisch contact opneemt 
met de werkgever, stel uzelf dan voor en 
zeg waarom u belt. Vraag niet aan iemand 
anders om namens u te bellen en houd pen 
en papier bij de hand om informatie te kun-
nen noteren die u van de werkgever krijgt.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

In sommige gevallen moeten kopieën van 
certificaten, diploma’s enz. bij uw cv wor-
den gevoegd. Werkgevers houden rekening 
met die documenten bij hun beslissing om 
u al dan niet voor een sollicitatiegesprek uit 
te nodigen.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die periode duurt gewoonlijk één à twee 
maanden.

Voorbereiding op het gesprek

Sollicitanten moeten voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek zo veel mogelijk infor-
matie over het bedrijf verzamelen. Ze moe-
ten in staat zijn om hun motivatie te tonen 
en te vertellen wat ze kunnen, wat ze weten 
en wie ze zijn. Ook wordt van hen verwacht 
dat ze zelf vragen stellen.
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Werkgevers kijken vooral of kandidaten over 
de juiste kennis beschikken en creatief kun-
nen denken. Ze zijn op zoek naar communi-
catieve mensen met een positieve instelling. 
Werkgevers kunnen zelfs een expert op het 
gebied van non-verbale communicatie inhu-
ren die tijdens het sollicitatiegesprek let op 
de samenhang tussen de verbale en non-ver-
bale communicatie van een kandidaat.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk zijn tijdens een gesprek twee 
vertegenwoordigers van de werkgever aan-
wezig. Eventuele tests kunnen kandidaten 
alleen of in groepsverband afleggen.

Geven we elkaar de hand?

De werkgever of personeelswerver beslist 
of er handen worden geschud. U mag niet 
zelf het initiatief nemen.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Een gesprek duurt gewoonlijk 45 minuten 
tot één uur. Eventuele tests kunnen twee tot 
drie uur duren. Sollicitatiegesprekken verlo-
pen over het algemeen volgens een vaste 
structuur.

•	Inleiding: Het eerste deel van het gesprek 
is informatief. De persoon die het gesprek 
leidt, informeert de sollicitant over de 
aard van het gesprek, geeft uitleg over de 
baan, de bijbehorende taken enz., en pro-
beert het gesprek in een positieve sfeer te 
laten verlopen.

•	Vragen over werkervaring: In deze fase 
van het sollicitatiegesprek stelt de 

gespreksleider feitelijke vragen om infor-
matie te verzamelen. De vragen gaan 
over persoonsgegevens, werkervaring, 
opleiding, beroep enz.

•	Interpretatie van feiten: In dit deel van het 
gesprek wordt verder ingegaan op de infor-
matie die in het tweede deel is verzameld. 
Sollicitanten moeten antwoord geven op 
de vraag in hoeverre de baan in kwestie 
aansluit bij hun opleidingsachtergrond en 
werkervaring. Dat biedt meer inzicht in de 
motivatie en houding van de kandidaten 
en het belang dat zij aan de baan hechten.

•	Persoonlijke meningen, gedachten, stand-
punten: In deze fase geven sollicitanten 
hun persoonlijke mening en laten zij zien 
hoe zij staan tegenover genomen werk-
beslissingen (de werkgever of gespreks-
leider stelt vragen over de gronden 
waarop persoonlijke beslissingen worden 
genomen).

•	Afronding: In deze fase kunnen kandida-
ten vragen stellen over onderwerpen die 
niet zijn besproken. De kandidaten horen 
informatie te krijgen over het verdere ver-
loop van de wervingsprocedure.

Houd rekening met lastige vragen, zoals:

•	Waar staat u over vijf jaar?

•	Hoe zou u een conflict op het werk 
oplossen?

•	Hoe brengt u uw vrije tijd door?

•	Wat zijn uw salarisverwachtingen?
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Wanneer is een vraag ongepast?

Er is wetgeving die discriminatie op grond 
van geslacht, leeftijd, handicap, ras, etni-
sche afkomst, nationaliteit, seksuele 
gerichtheid, politieke overtuiging, gods-
dienst en lidmaatschap van een vakbond 
verbiedt. Een sollicitant heeft het recht 
om discriminerende vragen niet te beant-
woorden. Vragen over seksuele gericht-
heid, politieke gezindheid, zwangerschap of 
godsdienst mogen niet worden gesteld.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Referenties worden niet vaak gebruikt. Als 
alternatief kunt u samen met uw oplei-
dingscertificaten een schriftelijke bevesti-
ging van eerdere dienstverbanden indienen. 
Als u toch referenties wilt opgeven, kunt u 
het best vroegere werkgevers of leraren 
noemen. Doorgaans zijn aanbevelingsbrie-
ven niet nodig. Een brief van een vooraan-
staande werkgever kan evenwel nuttig zijn. 
Voor een baan bij de overheid is een verkla-
ring nodig dat de sollicitant geen strafbare 
feiten of fiscale delicten heeft gepleegd.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

De salarisvoorwaarden zijn vastgesteld in:

•	bedrijfsovereenkomsten of collectieve 
arbeidsovereenkomsten (gesloten tussen 
de werkgevers en actieve vakbonden);

•	de wetgeving inzake salarissen (in geval 
van werkgevers met minstens twintig werk-
nemers die geen bedrijfsovereenkomst of 

collectieve arbeidsovereenkomst hebben 
gesloten); en/of

•	arbeidsovereenkomsten.

Werknemers worden gewoonlijk betaald per 
gewerkte tijdseenheid (per uur, per dag of 
per maand). In sommige gevallen worden 
werknemers betaald per voltooide eenheid 
(stukwerk). Werknemers worden minstens 
één keer per maand betaald op een vooraf 
vastgestelde datum.

Kandidaten moeten met de werkgever 
over hun salaris onderhandelen alvorens 
de overeenkomst te ondertekenen. Bonus-
sen hangen af van behaalde resultaten. 
Op vakantiedagen krijgt een werknemer 
het normale salaris dat is vastgesteld in 
de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn maal-
tijdbonnen, een pensioenregeling, een ziek-
teverzekering, een kerstgratificatie, een 
beloning voor bijzondere prestaties en een 
aanmoediging tot persoonlijke ontwikkeling, 
vooral in de particuliere sector.

In de overheidssector is de onderhande-
lingsruimte beperkt.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Werkgevers hanteren liever een proef-
tijd van één tot drie maanden dan dat zij 
iemand één dag op proef laten werken.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Zie hierboven.
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Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Meestal niet. Dat moet vooraf worden 
besproken.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Binnen één à twee weken. Als u na die peri-
ode nog niets hebt gehoord, bel dan de 
werkgever op.

Feedback en vervolg

Indien u werd gezegd dat na het gesprek 
contact met u zou worden opgenomen en 
de gegeven termijn al is verstreken, kunt u 
de werkgever zelf bellen en naar het resul-
taat van het gesprek vragen. Vragen staat 
vrij. Op die manier toont u dat u werkelijk in 
de baan geïnteresseerd bent.

Als u niet bent aangenomen, kunt u vra-
gen waarom. Probeer te weten te komen 
om welke redenen u werd afgewezen. Die 
informatie kan nuttig zijn voor nieuwe 
sollicitaties.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Kom altijd op tijd. Houd rekening met de 
agenda van uw gesprekspartner.

Kledingadvies

Het is belangrijk dat u zich professioneel 
kleedt voor een sollicitatiegesprek, ook als 
de werkomgeving zelf informeel is.

Voor mannen: een pak in een neutrale kleur, 
een overhemd met lange mouwen, een 
stropdas, donkere sokken en klassieke lede-
ren schoenen; weinig of geen sieraden; een 
verzorgd kapsel; niet te veel aftershave; 
schone, verzorgde nagels; een documenten-
map of aktetas.

Voor vrouwen: een donker mantelpak met 
een comfortabel zittende rok, een blouse 
waarvan de kleur is afgestemd op het 
mantelpak, traditionele schoenen, een 
neutrale panty; een bescheiden aantal sie-
raden (geen lange oorbellen en geen over-
daad aan armbanden); een verzorgd kapsel; 
make-up en parfum met mate; schone, ver-
zorgde nagels; een documentenmap of 
aktetas.
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WAAROM WERKEN IN PORTUGAL?

Portugal en de Portugese gebiedsdelen — de Azoren en Madeira — 
zijn populaire toeristische bestemmingen. Naast het toerisme is de 
dienstensector de grootste bron van werkgelegenheid. Minder dan 
20 % van de beroepsbevolking is werkzaam in de productiesector. 
Die sector is gebaseerd op traditionele producten, zoals textiel, 
kleding, schoenen, kurk, dranken, keramiek, glas, visconserven, 
metaalbewerking, olieraffinage en chemische stoffen. Portugal heeft 
zijn rol in de Europese autobranche versterkt en heeft een grote 
naam in de wereld op het gebied van de productie van gietvormen. 

Bijna vier op de tien jongeren zijn werkloos en het salaris per hoofd van 
de bevolking behoort tot de laagste in de EU. Toch is er in specifieke 
sectoren wel vraag naar personeel, zoals seizoenarbeiders in het 
toerisme en de landbouw, artsen, IT-specialisten en professionals 
met talenkennis die in Portugal moeilijk te vinden zijn.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden bekendgemaakt in dag-
bladen, bij arbeidsbureaus, particuliere 
arbeidsbemiddelingsbureaus, vakbonden 
en brancheorganisaties, supermarkten, 
gemeenten, parochies, andere openbare 
voorzieningen en, steeds vaker, (openbare 
en particuliere) onlinevacaturebanken. 

Steeds meer werkzoekenden stellen zich 
proactief op. Zij versturen open sollicita-
ties, plaatsen advertenties, plaatsen hun 
cv op websites of laten hun cv achter bij 
loopbaanbureaus van universiteiten, maken 
gebruik van sociale media en ontwikkelen 
zelfs eigen webpagina’s.

In een land waar meer dan 90 % van de 
ondernemingen behoort tot het kleinbedrijf, 
behoren persoonlijke contacten nog steeds 
tot de effectiefste manieren om meer te 
weten te komen over vacatures en in con-
tact te komen met een potentiële werk-
gever. Als u in Portugal een sociaal netwerk 
hebt, maak daar dan gebruik van.

Sollicitatietips

Bij sommige vacatures is het vrijwel onmo-
gelijk aan alle vereisten te voldoen. Laat u 
daar niet door afschrikken. Aarzel niet om te 
solliciteren als u aan de meeste eisen vol-
doet. Portugese werkgevers kunnen best 
flexibel zijn op dat gebied.

Solliciteren gebeurt meestal met een solli-
citatiebrief en een cv (een brief is niet nodig 
als daar niet expliciet om wordt gevraagd). 
Stel uw cv in het Portugees op, indien moge-
lijk. Het cv moet duidelijk en kort (maximaal 

twee bladzijden) zijn, en moet zijn afge-
stemd op de vacature.

Solliciteert u per e-mail, plaats de sollicita-
tiebrief dan rechtstreeks in het bericht en 
voeg alleen het cv als bijlage toe. Schrijf 
korte alinea’s. Vermijd informele symbo-
len en afkortingen die vaak in e-mails en 
sms-berichten worden gebruikt. Sollici-
teert u per post, dan moet de sollicitatie-
brief getypt zijn. Maak de brief niet langer 
dan één A4’tje. 

Houd u aan uiterste termijnen, vooral als u 
vanuit het buitenland solliciteert. Probeer 
uw sollicitatie zo vroeg mogelijk te verstu-
ren, zodat u vanaf het begin van het selec-
tieproces meedoet en het bedrijf niet al een 
andere kandidaat heeft gekozen.

Open sollicitaties kunnen heel nuttig zijn. 
Veel Portugese bedrijven bewaren de cv’s 
die ze ontvangen en zullen die als eerste 
raadplegen als er een vacature is. Zo bespa-
ren ze tijd en advertentiekosten.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Een professionele pasfoto op het cv kan 
nuttig zijn, maar het is niet gebruikelijk dat 
te doen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Handgeschreven sollicitaties zijn de laat-
ste jaren in onbruik geraakt, al zijn er werk-
gevers die er nog wel de voorkeur aan 
geven. Probeer dat te achterhalen bij een 
eerste telefonisch contact.
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Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Portugese werkgevers beginnen te wen-
nen aan het Europass-cv, maar lijken nog 
wel een voorkeur te hebben voor het Por-
tugese cv, dat maximaal twee à drie blad-
zijden beslaat.

Telefonisch contact opnemen

Bel alleen als die mogelijkheid in de adver-
tentie wordt genoemd. En als u belt, probeer 
dan Portugees te spreken en uzelf duidelijk 
voor te stellen. Vraag naar de juiste persoon 
en spreek die aan met zijn of haar naam. 
Houd uw cv bij de hand en wees klaar om 
uzelf te presenteren en vragen te beant-
woorden. Bereid uw eigen relevante vra-
gen voor en noteer alle afspraken over 
een gesprek. Als er een afspraak voor een 
gesprek wordt gemaakt, vraag dan welke 
documenten u moet meebrengen.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, tenzij dat wordt gevraagd in de adver-
tentie. Neem echter wel een kopie mee naar 
het sollicitatiegesprek. Als u wordt aan-
genomen, kan er om documenten wor-
den gevraagd voor het opstellen van de 
arbeidsovereenkomst.

Bepaal zorgvuldig van welke diploma’s of 
kwalificaties u kopieën meeneemt naar 
het gesprek. Bedenk dat Portugese werk-
gevers mogelijk niet bekend zijn met het 
onderwijs- en opleidingsstelsel van uw 
land van herkomst en dat zij de bijbeho-
rende kennis en vaardigheden niet altijd 
goed kunnen inschatten. Documenten als 

het Europass-diploma- of -certificaatsup-
plement zijn wellicht handiger.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

In een personeelsadvertentie kan staan dat 
een kandidaat „zo spoedig mogelijk” begint, 
maar een selectieprocedure duurt gemid-
deld twee à drie maanden. Vacatures voor 
laaggeschoolde of tijdelijke banen kunnen 
in minder dan een week worden gevuld.

Voorbereiding op het gesprek

Een sollicitatiegesprek duurt normaal 
gesproken niet langer dan 45 minuten. 
Tests kunnen, inclusief pauzes, een halve 
dag in beslag nemen.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Doorgaans één gesprekspartner.

Geven we elkaar de hand?

Ja, u geeft een hand als u de hand wordt 
gereikt.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Nee, maar u kunt wel vragen verwachten 
over:

•	uw achtergrond: waar u bent geboren, 
waar u hebt gestudeerd, uw gezin enz.;

•	uw cv: uw opleidings- en beroeps-
achtergrond, werkervaring en overige 
activiteiten/hobby’s;
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•	uw motivatie met betrekking tot het 
bedrijf en de baan;

•	uw persoonlijke en sociale vaardigheden: 
open vragen over uzelf, uw houding, uw 
kwaliteiten, uw zwakke punten.

In de tweede fase zal de gesprekspartner u 
meer informatie geven over het bedrijf en 
de functie. U kunt dan vragen stellen over 
de mate van zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid, reistijden, werktijden, sala-
ris enz.

Ten slotte geeft de werkgever doorgaans 
aan wanneer u op de hoogte wordt gebracht 
van de beslissing. Bedank uw gesprekspart-
ners voor de ontmoeting.

Sollicitatiegesprekken via videoconferenties 
en Skype zijn niet zo gebruikelijk, maar 
worden steeds vaker ingezet voor de eer-
ste selectie van internationale kandidaten.

Wanneer is een vraag ongepast?

Uw godsdienstige overtuiging, politieke 
gezindheid en seksuele gerichtheid worden 
als strikt persoonlijke zaken beschouwd. 
Toch heerst de algemene indruk dat der-
gelijke onderwerpen vaker ter sprake wor-
den gebracht (ook al is het op een subtiele 
manier) dan in sommige andere Europese 
landen.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

In Portugal wordt in het algemeen niet 
om referenties of aanbevelingsbrieven 

gevraagd, maar sommige werkgevers kun-
nen er wel belang aan hechten.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Salarissen worden uitgedrukt in bedra-
gen op maandbasis. In Portugal krijgt u bij 
een vast dienstverband 14 maandsalaris-
sen per jaar (d.w.z. inclusief vakantiegeld en 
een kerstgratificatie, die gewoonlijk in res-
pectievelijk mei/juni en november/december 
worden uitbetaald), maar vanwege uitzon-
derlijke overheidsmaatregelen komt daar 
nu verandering in. Wordt u in dienst geno-
men door een multinational, dan kunt u ook 
een jaarsalaris overeenkomen waarin alle 
toelagen en andere secundaire arbeids-
voorwaarden zijn inbegrepen. 

Jaarlijkse prestatiebonussen zijn niet 
gebruikelijk, maar er lijkt wel ruimte te zijn 
voor een winstgerelateerde eindejaars-
bonus. Alleen in middelgrote en grote 
ondernemingen (hoofdzakelijk multinatio-
nals) zijn jaarlijkse bonussen goed ingebur-
gerd in het beloningsbeleid.

Voorbeelden van andere voordelen zijn: uit-
gebreidere ziektekostendekking of medi-
sche diensten (bij grotere bedrijven); een 
mobiele telefoon en een auto van de zaak, 
meestal voor hoger personeel (leiding-
gevenden en directeuren), al komt dat 
steeds minder voor.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Dat gebeurt steeds vaker. Sommige werk-
gevers kiezen ervoor een werknemer op 
basis van een overeenkomst voor bepaalde 
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tijd (bijvoorbeeld drie tot zes maanden) in 
dienst te nemen.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De wettelijke proeftijd varieert naarge-
lang van de duur van de overeenkomst en 
de complexiteit van de functie. Bij overeen-
komsten voor bepaalde tijd is de proeftijd 
maximaal één maand. Bij overeenkom-
sten voor onbepaalde tijd duurt de proeftijd 
doorgaans tussen de drie en zes maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Dat is niet gebruikelijk, tenzij het voor de 
werkgever heel moeilijk is iemand met uw 
specifieke vaardigheden, kwalificaties of 
profiel te vinden.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Het is niet ongebruikelijk dat u geen reac-
tie ontvangt op een sollicitatie. Tijdens het 

sollicitatiegesprek kunt u vragen wanneer 
u de uitslag kunt verwachten. Als de werk-
gever binnen die periode niet reageert, kunt 
u met een beleefd telefoontje laten weten 
dat u nog steeds belangstelling hebt voor 
de baan. Wees echter niet te opdringerig.

Feedback en vervolg

Het is niet gebruikelijk om feedback te vra-
gen na een sollicitatiegesprek.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Probeer ten minste tien minuten voor het 
sollicitatiegesprek aanwezig te zijn.

Kledingadvies

Zorg dat u zich gepast kleedt. Ook als 
nette kleding niet nodig is voor de baan, 
toont u daarmee wel dat u professioneel 
bent en respect hebt voor de werkgever 
of de gesprekspartner. Draag niet te veel 
make-up, sieraden of piercings, en vermijd 
zichtbare tatoeages of een extreem kapsel.
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ROEMENIË 
Officiële taal ➔ Roemeens
Bestuursvorm ➔ presidentiële republiek
Bevolking ➔ 20,1 miljoen
Hoofdstad ➔ Boekarest
Valuta ➔ Roemeense leu (RON)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +40
Domeinextensie ➔ .ro

WAAROM WERKEN IN ROEMENIË?

Natuurlijke bezienswaardigheden zijn de Donaudelta, de Zwarte 
Zeekust en de Karpaten. Ten westen van dat gebergte ligt de 
historische regio Transsylvanië, dat met zijn middeleeuwse steden 
en sprookjesachtige kastelen een must is voor liefhebbers van 
vampierverhalen.

Roemenië heeft in de afgelopen jaren veel buitenlandse 
investeringen aangetrokken. De particuliere sector is snel gegroeid, 
deels doordat het land een van de laagste belastingtarieven van 
de Europese Unie heeft — op de kop af 16 %. De lonen behoren 
tot de laagste in Europa en ook de werkloosheid is laag. Het land 
heeft een vrij grote industriële en landbouwsector, maar die moeten 
terrein prijsgeven aan de diensten- en handelssector en aan de 
snel groeiende toeristische sector. Vacatures zijn er vooral op de 
volgende gebieden: textielindustrie, vrachtafhandeling, assemblage, 
verpakking, bouw en verkoop.
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WERK ZOEKEN

Laaggeschoold en ongeschoold werk is 
het best te vinden in dagbladen of via de 
lokale openbare bureaus voor arbeidsvoor-
ziening. Voor hooggekwalificeerde en hoog-
opgeleide banen is internet vaker een goed 
medium.

Sollicitatietips

Werkzoekenden die belangstelling hebben 
voor een vacature, kunnen per e-mail of 
telefoon rechtstreeks bij de werkgever 
solliciteren.

Of u wordt uitgenodigd voor een gesprek, 
hangt er vooral van af of uw cv aansluit 
op de eisen voor de baan. Bij functies voor 
hoogopgeleiden (artsen, ingenieurs) is een 
sollicitatiebrief van maximaal twee bladzij-
den belangrijk. Bij banen waarvoor weinig 
kwalificaties en opleiding nodig zijn, is een 
brief niet zo belangrijk.

Werkgevers kunnen meer dan één sollici-
tatieronde houden. In dat geval wordt het 
eerste sollicitatiegesprek veelal telefonisch 
afgenomen. Tijdens sollicitatiegesprekken 
via de telefoon controleren personeelswer-
vers of de informatie van het cv correct is 
en vragen zij meer details over vaardig-
heden, competenties en beroepservaring 
van de kandidaat. Een dergelijk telefoon-
gesprek duurt tien tot vijftien minuten.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Een foto is doorgaans niet nodig, tenzij de 
werkgever er in de vacature om vraagt.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, tegenwoordig hebben getypte sollici-
taties de voorkeur.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het Europass-cv wordt niet algemeen 
gebruikt en geaccepteerd, maar we raden 
het wel aan. Het wordt vrij veel gebruikt 
door hoogopgeleiden; laagopgeleiden 
gebruiken het liever niet omdat ze het te 
lang en te ingewikkeld vinden.

Telefonisch contact opnemen

Het doel van telefonisch contact is in het 
algemeen het maken van een afspraak voor 
een sollicitatiegesprek. U kunt ook opbellen 
als u enkele weken eerder uw cv hebt toe-
gezonden en geen antwoord hebt gekre-
gen. Bedenk van tevoren wat u wilt zeggen 
en houd het kort en zakelijk. Stel uzelf voor, 
vertel de werkgever dat u onlangs uw cv 
hebt toegestuurd en noem de baan waar-
voor u belangstelling hebt. Het moet een kort 
gesprek zijn. Bel niet meerdere keren op.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Alleen als erom wordt gevraagd. Sommige 
werkgevers vragen aan het begin van de 
procedure om een kopie van uw diploma, 
terwijl andere werkgevers sollicitanten 
in dienst nemen zonder dat zij ooit een 
diploma hebben gezien.
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Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Over het algemeen twee tot vier weken, 
maar dat verschilt. Soms wil de werkgever 
meerdere kandidaten uitnodigen voor een 
gesprek of vraagt hij om meer documenten 
over eerdere dienstbetrekkingen of oplei-
dingen van de kandidaat.

Voorbereiding op het gesprek

Veel bedrijven willen eerst een telefonisch 
gesprek voordat zij u uitnodigen om langs 
te komen. In dat geval is het belangrijk dat 
u zich net zo goed voorbereidt als op een 
echt sollicitatiegesprek. Laat meteen dui-
delijk merken wie u bent. Onderbreek de 
persoon die tegen u praat niet en geef pas 
antwoord als u zeker weet dat u een vraag 
begrijpt.

Zorg dat u bekend bent met het gebied 
waarop het bedrijf actief is en dat u de 
functievereisten kent. De personeelswerver 
verwacht een professionele houding van u 
en wil een open en eerlijk gesprek met u 
voeren. Spits het gesprek toe op de infor-
matie uit uw cv. Werkgevers weten dat het 
onderdeel vaardigheden en capaciteiten 
doorgaans wat is aangedikt.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Het gesprek wordt gewoonlijk bijgewoond 
door een medewerker van de personeels-
afdeling die verantwoordelijk is voor de 
werving van personeel, het hoofd van de 
afdeling waarvoor het bedrijf iemand in 
dienst wil nemen en soms ook de algemeen 

directeur of de voorzitter van de raad van 
bestuur van het bedrijf.

Geven we elkaar de hand?

Ja, in Roemenië geeft men elkaar uit 
beleefdheid een hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Als is besloten dat men u persoonlijk wil 
ontmoeten, kan het sollicitatiegesprek tus-
sen de dertig minuten en twee uur duren. 
Alle aspecten van verbale en non-verbale 
communicatie zijn belangrijk. De perso-
neelswerver zal uw positieve en negatieve 
communicatieve vaardigheden observeren 
en analyseren om tot een oordeel te komen.

De meeste werkgevers voeren semigestruc-
tureerde sollicitatiegesprekken. Het eerste 
gesprek kan als volgt zijn opgebouwd:

•	praten over koetjes en kalfjes om u op uw 
gemak te stellen;

•	de personeelswerver en de sollicitant 
stellen zichzelf voor;

•	vragen over uw ervaring, vaardigheden 
en kennis; controle van de informatie uit 
het cv;

•	de personeelswerver geeft u algemene 
informatie over het bedrijf (de sector 
waarin het actief is, wat het bedrijf al 
heeft verwezenlijkt enz.) en vertelt u 
welke eisen worden gesteld en wat de 
belangrijkste taken bij de functie zijn;
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•	de personeelswerver controleert of u al 
het besprokene hebt begrepen;

•	uw vragen, bijvoorbeeld: „Wat zijn de 
werktijden?”, „Welk salaris biedt u?” of „Is 
er een lunchpauze?”.

Wij raden u aan om vooraf vragen te beden-
ken die u tijdens het gesprek wilt stellen. 
Wees echter wel flexibel en laat ruimte voor 
andere vragen die u tijdens het gesprek te 
binnen schieten.

Er moet een open, ontspannen en commu-
nicatieve sfeer heersen. Stel uzelf profes-
sioneel op en leg uit waarom u de baan 
graag wilt.

Wanneer is een vraag ongepast?

Roemenië heeft antidiscriminatiewetgeving.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Werkgevers vragen bijna altijd referenties 
of aanbevelingsbrieven.

Alle werkgevers vragen om een bewijs 
van goed gedrag (d.w.z. een verklaring dat 
u geen strafblad hebt). Normaal gespro-
ken moet u dat voor elke baan kunnen 
aantonen.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

U kunt zowel over het salaris als over de 
secundaire arbeidsvoorwaarden onder-
handelen. Salarissen worden uitgedrukt 
in bedragen per maand. Vakantiegeld en 

jaarlijkse bonussen worden afzonderlijk 
overeengekomen. De gangbaarste extra’s 
zijn maaltijdbonnen en vakantiegeld. 
Gewoonlijk wordt hierover onderhandeld 
met medewerkers van de personeelsafde-
ling. Zij weten wat het maximumsalaris 
is dat het bedrijf kan aanbieden voor de 
functie in kwestie. De uiteindelijke beslis-
sing wordt evenwel genomen door de 
bedrijfsleiding.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Volgens het Roemeense arbeidsrecht kan 
een werkgever kandidaten voor niet-lei-
dinggevende functies vragen om maximaal 
90 dagen op proef te komen werken. Voor 
managementfuncties is die periode maxi-
maal 120 dagen.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Volgens het arbeidsrecht moeten alle werk-
nemers een proeftijd doorlopen.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, in Roemenië vergoeden werkgevers die 
kosten niet.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

De personeelswerver vertelt u bij het sollici-
tatiegesprek of u al dan niet bent aangeno-
men en wanneer weer contact met u wordt 
opgenomen.
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Feedback en vervolg

Indien u niet kort na het gesprek een bericht 
ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u de 
baan niet hebt gekregen. Werkgevers stel-
len afgewezen kandidaten lang niet altijd 
op de hoogte van de uitslag. U mag de 
werkgever echter telefonisch om feedback 
vragen.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is heel belangrijk: houd u aan 
de afgesproken tijd voor het sollicitatie-
gesprek. Als u echter een paar minuten 

te laat bent en u daar een goede verkla-
ring voor hebt, zal de werkgever daar waar-
schijnlijk wel begrip voor hebben.

Kledingadvies

Draag fatsoenlijke kleding.

Nog andere adviezen?

Lieg tijdens de sollicitatieprocedure niet 
over uw kwalificaties, ervaring, vaardig-
heden of kennis. Wees realistisch en 
oprecht. Sollicitanten moeten zich rede-
lijk opstellen en oprecht zijn om de baan te 
krijgen.
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Officiële taal ➔ Frans, Duits, Italiaans, Reto-Romaans 
Bestuursvorm ➔ representatieve directe democratie
Bevolking ➔ 8 miljoen
Hoofdstad ➔ Bern
Valuta ➔ Zwitserse frank (CHF)
Lid van de EU of EER ➔ EVA
Landnummer ➔ +41
Domeinextensie ➔ .ch

WAAROM WERKEN IN ZWITSERLAND?

Zwitserland is een van de krachtigste economieën ter wereld. De 
grootste sector van het land is de verwerkingsindustrie, waarin 
chemische stoffen, gezondheids- en farmaceutische producten en 
wetenschappelijke en precisieapparatuur worden vervaardigd.

Sinds de regels voor het vrije verkeer zijn veranderd, is er vraag 
naar hoogopgeleide buitenlandse arbeidskrachten. Ruim een kwart 
van de werknemers in vaste dienst zijn buitenlanders. Een veel 
groter aantal zijn arbeidskrachten die voor korte tijd in Zwitserland 
verblijven, en grensarbeiders. De meeste banen in Zwitserland zijn 
te vinden in de dienstensector, een kwart in de industrie en handel, 
en 4 % in de landbouw. Het aantal vacatures bij banken is scherp 
gedaald, maar in de verzekeringsbranche zijn er vacatures bij 
gekomen. Door de sterke munt komen er minder toeristen naar het 
land. Dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in die sector. De 
meeste vacatures worden geplaatst voor geschoolde bouwvakkers 
en verplegend personeel.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden geplaatst in dagbladen 
en op internet, maar daarnaast is het in 
Zwitserland heel gebruikelijk om mensen 
in uw persoonlijke netwerk te vragen of zij 
contactpersonen bij een bedrijf kennen die u 
kunnen laten weten of er vacatures zijn. Op 
basis van die informatie kunt u een eenvou-
dige sollicitatiebrief opstellen.

Sollicitatietips

Voor de werving van personeel met een 
specialistisch beroepsprofiel en voor 
managementfuncties worden vaak solli-
citatieformulieren gebruikt. Bij laagopge-
leide arbeidskrachten wordt het eerste 
contact doorgaans telefonisch of via inter-
net gelegd. Zend geen documenten die 
de indruk wekken dat ze voor algemeen 
gebruik zijn opgesteld. Vermeld nooit refe-
renties of aanbevelingsbrieven in uw solli-
citatiebrief of cv.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Ja, een foto van goede kwaliteit is zeker aan 
te raden.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, integendeel.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Nee, het is helemaal niet bekend.

Telefonisch contact opnemen

In het toerisme, de bouw en de schoon-
maaksector is dat de beste manier om aan 
een baan te komen.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Voeg een kopie van het diploma van uw 
hoogst genoten opleiding bij uw sollicitatie-
brief als daar in de advertentie om wordt 
gevraagd. Doe dat echter nooit bij een open 
sollicitatie. Geef de kopie in dat geval af tij-
dens het eerste gesprek bij het bedrijf.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

De termijn kan variëren van één week voor 
een baan in de horeca tot meerdere weken 
voor managementfuncties bij de overheid 
of bij een internationaal bedrijf.

Voorbereiding op het gesprek

Doe vooronderzoek naar het bedrijf: zoek 
uit wie er in de raad van bestuur zit, hoeveel 
werknemers het bedrijf telt, in welke econo-
mische sector het actief is, en welke con-
currenten en klanten het bedrijf heeft. Win 
informatie in over het milieubeleid van het 
bedrijf en over zijn houding ten aanzien van 
eerlijke handel. Ga ook na of het een maat-
schappelijk-ethische code heeft. Zoek uit 
wat het algemene imago van het bedrijf is 
en welke reputatie het als werkgever heeft.

De meestgestelde vragen over uw persoon-
lijke competenties hebben betrekking op uw 
sterke en zwakke punten, uw flexibiliteit en 
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geografische mobiliteit, uw beschikbaarheid 
en uw salarisverwachtingen.

Gesprekspartners letten op uw kennis van 
de taal die bij de functie hoort, hoe u zich 
kleedt, of u beleefd bent, hoe u spreekt en 
of u respect toont voor de gesprekspartners. 
Bereid u goed voor en zorg dat u positieve 
antwoorden kunt geven op lastige vragen.

Het is belangrijk dat u steeds concrete 
voorbeelden aanhaalt om uw antwoorden 
te illustreren en te bewijzen dat u daad-
werkelijk ervaring hebt met de situaties 
in kwestie. Bij vacatures waarvoor ken-
nis van meerdere talen vereist is, kunnen 
de gesprekspartners tijdens het gesprek 
op een van die talen overschakelen. Geef 
in uw cv dus eerlijk aan in hoeverre u een 
taal beheerst.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Dat kunnen twee of drie mensen zijn, 
afhankelijk van de baan en of er een perso-
neelsafdeling is. Bij een klein bedrijf kan het 
alleen de werkgever zijn.

Geven we elkaar de hand?

Ja, geef iedereen een hand die bij het solli-
citatiegesprek aanwezig is.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Een sollicitatiegesprek heeft een heel spe-
cifieke opbouw: de gesprekspartner stelt 
zichzelf eerst voor, zegt hoelang het onder-
houd zal duren en wat de bedoeling ervan 
is, en geeft een korte uitleg over het bedrijf 
en de functie. Daarna krijgen kandidaten 

de gelegenheid om zichzelf voor te stellen 
en de sollicitatie toe te lichten. Vervolgens 
worden er gedetailleerdere vragen gesteld. 
Aan het einde van het gesprek wordt de sol-
licitanten naar hun salarisverwachtingen 
gevraagd. Als ze nog steeds belangstelling 
hebben voor de baan, kan er een nieuwe 
afspraak worden gemaakt.

Het is gebruikelijk om minimaal twee 
gesprekken te voeren. Elk gesprek duurt 
gemiddeld 90 minuten (minder dan één uur 
voor minder gekwalificeerde functies).

Is de gesprekspartner een personeelsfunc-
tionaris, dan zal ongeveer de helft van de 
vragen gaan over uw sociale en persoon-
lijke competenties. Grijp de gelegenheid aan 
om uw motivatie voor de baan duidelijk te 
laten blijken en probeer al uw vaardigheden 
en sterke punten uit de verf te laten komen.

Sollicitanten moeten laten zien dat zij wer-
kelijk in de baan geïnteresseerd zijn. Zij 
moeten ook open en eerlijk zijn en actief 
luisteren. Tijdens het eerste gesprek horen 
zij te vragen of zij dingen mogen opschrij-
ven. Zij mogen ook pas zelf vragen stellen 
als ze daartoe worden uitgenodigd.

Wanneer is een vraag ongepast?

De volgende onderwerpen worden als per-
soonlijk beschouwd: seksualiteit, trouw-
plannen, politieke gezindheid, salaris van 
vroegere betrekkingen, gezondheidstoe-
stand en gedwongen ontslagen bij eerdere 
werkgevers. Toch krijgen vrouwen wel eens 
vragen over plannen voor gezinsuitbreiding.
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Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Als erom wordt gevraagd, moet u de namen 
kunnen noemen van mensen die als refe-
rentie mogen worden benaderd. Aanbeve-
lingsbrieven worden zelden gebruikt. Als 
u een bewijs van goed gedrag moet kun-
nen overleggen, staat dat gewoonlijk in de 
advertentie.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Om een goed contract en gunstige arbeids-
voorwaarden in de wacht te slepen, moet 
u weten wat gangbaar is in de desbe-
treffende sector. Wees niet al te lastig. 
In sectoren waarin de salarissen offici-
eel zijn vastgesteld, zoals de openbare en 
semiopenbare sector, is er maar weinig 
onderhandelingsruimte.

Voor banen met een minimumsalaris en 
laagbetaalde banen kunt u proberen om 
een bedrag af te spreken dat 5 tot 10 % 
boven het voorstel van het bedrijf ligt. Voor 
managementfuncties is het vaak de sollici-
tant die het eerste salarisvoorstel doet. Om 
een aanvaardbaar voorstel te kunnen doen, 
is het belangrijk dat u goed bekend bent 
met de gangbare praktijken binnen de sec-
tor en het bedrijf. Onthoud ook dat in Zwit-
serland op het gebied van salarissen grote 
regionale verschillen bestaan. In veel bedrij-
ven ligt het loon van vrouwen minstens 
15 % lager dan dat van mannen.

Een dertiende maand wordt beschouwd 
als een normaal onderdeel van het belo-
ningspakket. Sommige bedrijven betalen 

zelfs een veertiende maand. Bonussen wor-
den alleen uitgekeerd als u uw doelstellin-
gen haalt.

De salarissen zijn in Zwitserland behoorlijk 
hoog, maar bevatten weinig extra’s, behalve 
bij managementfuncties. De gebruikelijkste 
secundaire arbeidsvoorwaarden waarover u 
kunt onderhandelen, zijn: aanmerking van 
een deel van uw reistijd als werktijd, ziek-
tekostenverzekering, aanvullende pensioen-
bijdragen van de werkgever en een auto 
van de zaak. Al die voordelen zijn bespreek-
baar, behalve voor zover ze al zijn vastge-
steld in collectieve overeenkomsten tussen 
werkgeversorganisaties en vakbonden.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Bij laaggeschoolde banen is het gebruikelijk 
om iemand op proef te laten werken. Vooral 
bij banen in de hotel- en schoonmaaksec-
tor is het gebruikelijk om één dag op proef 
te werken. Die dag moet worden betaald. U 
kunt alleen weigeren om op proef te werken 
als de werkgever u er niet voor wil betalen. 
Assessments kunnen één of twee dagen in 
beslag nemen, maar u wordt er niet voor 
betaald.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Elke overeenkomst begint met een proeftijd, 
die vaak als een testperiode wordt gezien. 
De proeftijd mag maximaal drie maanden 
duren. Tijdens die periode kunt u zonder 
opgave van reden ontslag nemen of ontsla-
gen worden, met inachtneming van de con-
tractuele opzegtermijn.
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Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, met uitzondering van enkele 
overheidsdiensten.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

U krijgt telefonisch, per brief of via e-mail 
bericht. Pas wanneer u een schriftelijke 
bevestiging hebt gekregen, kunt u de pro-
cedure als voltooid beschouwen.

Feedback en vervolg

De werkgever verwacht niet van u dat u 
contact opneemt om naar de uitslag van 
het gesprek of van eventuele tests te 

vragen. U kunt altijd aangeven dat u feed-
back op prijs zou stellen. U ziet dan wel hoe 
de werkgever reageert.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Zorg dat u kort van tevoren aanwezig bent. 
U kunt ervan uitgaan dat de werkgever 
eveneens op tijd zal zijn.

Kledingadvies

Ga na welke kleding past bij de sector en de 
baan. Kleed u niet te opzichtig. Opvallende 
kleren en sieraden zijn alleen geschikt voor 
bepaalde banen, zoals verkoopster bij een 
juwelier of van luxeproducten.
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SLOVENIË 
Officiële taal ➔ Sloveens
Bestuursvorm ➔ parlementaire republiek
Bevolking ➔ 2,1 miljoen
Hoofdstad ➔ Ljubljana
Valuta ➔ euro (EUR)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +386
Domeinextensie ➔ .si

WAAROM WERKEN IN SLOVENIË?

Slovenië is favoriet bij wandelaars en skiërs vanwege het prachtige 
landschap en het heerlijke klimaat. Het land ligt ten zuiden van de 
Alpen en heeft veel zonnige alpenweiden met wilde bloemen, een 
uitgestrekte mediterrane kust en een omvangrijk bosgebied dat 
58 % van het grondgebied bedekt.

Slovenië is als exportland zwaar getroffen door de wereldwijde 
recessie. In 2011 trok de arbeidsmarkt aan, maar in 2012 
verslechterden de economische omstandigheden weer. Er is 
nog steeds vraag naar technici en ingenieurs op het gebied 
van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en elektronica, 
medisch personeel, softwareontwikkelaars, horecapersoneel, 
vrachtwagenchauffeurs en lassers. Afgestudeerden in de alfa- en 
gammawetenschappen zonder werkervaring komen het moeilijkst 
aan een baan, evenals ongeschoolde arbeidskrachten.
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WERK ZOEKEN

Werkgevers in Slovenië zijn verplicht om 
alle vacatures door te geven aan de dienst 
voor arbeidsvoorziening. Daarnaast maken 
zij vacatures bekend via internet, de media 
en wervingsbureaus. Ze geven ook aan of 
ze internationale arbeidskrachten uit EER- 
of derde landen willen werven.

De Sloveense dienst voor arbeidsvoor-
ziening publiceert vacatures op mede-
delingenborden of de ESS-website, op het 
Eures-portaal en via andere media. Werk-
zoekenden kunnen zich ook inschrijven in 
de cv-databank van de dienst voor arbeids-
voorziening. Werkgevers kunnen in die data-
bank zoeken naar geschikte kandidaten.

„Op de grensoverschrijdende Sloveens-
Oos tenrijkse banendag die onlangs 
in Maribor werd gehouden, kwamen 
ruim 6 000 werkzoekenden af. Werk-
gevers en arbeidsbureaus brach-
ten die dag ruim 600 vacatures onder 
de aandacht. De Sloveens-Italiaanse 
banendag in Koper trok 2 000 werkzoe-
kenden en 46 vertegenwoordigers van 
werkgevers, werkgeversorganisaties en 
arbeidsbureaus.”
Darja Grauf, Eures-adviseur, Slovenië

Sollicitatietips

Sollicitaties bestaan in het algemeen uit 
een sollicitatiebrief en een cv. De brief moet 
de werkgever prikkelen om u uit te nodigen 
voor een gesprek. De brief moet niet te veel 
informatie bevatten over ervaring en kwali-
ficaties; die staat in het cv.

Maak een cv dat twee of, liever nog, één 
A4’tje beslaat. Vermeld uw werkervaring 
in omgekeerd chronologische volgorde. 
Doe dat ook in het overzicht van de door u 
gevolgde opleidingen.

Sollicitaties worden gewoonlijk in het 
Sloveens opgesteld, maar voor sollicitan-
ten uit andere landen (en vooral voor grens-
overschrijdende functies) mag dat ook in 
een andere taal, doorgaans Engels, Duits of 
Italiaans. Dat geldt vooral als u solliciteert 
naar een grensoverschrijdende functie of 
naar een baan bij een internationaal bedrijf.

Overweeg bij een open sollicitatie eens de 
volgende openingszinnen:

•	„Ik ben al jaren klant bij u en ik ben goed 
bekend met uw activiteiten. Daarom zou 
ik ook graag bij uw bedrijf werken.”

•	„Misschien hebt u in de toekomst een 
nieuwe collega met mijn ervaring en com-
petenties nodig. Ik wil me dan ook graag 
even aan u voorstellen.”

Geef aan welke beroepsopleiding u hebt 
gevolgd, welke werkervaring en vaardig-
heden u hebt, welke prestaties u hebt gele-
verd en welke talen u beheerst. Leg uit 
waarom u vindt dat u een aanwinst zou zijn 
voor het bedrijf.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, maar voor bepaalde functies, bijvoor-
beeld in de marketing of als u met klanten 
werkt, kan het wel zinvol zijn.
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Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Handgeschreven sollicitaties komen zelden 
voor in Slovenië.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, met name bij sollicitaties vanuit het 
buitenland.

Telefonisch contact opnemen

Als u belt over een baan, wees dan vrien-
delijk en rustig. Zorg dat u weet welke vra-
gen u gaat stellen en welke antwoorden u 
op eventuele vragen gaat geven. Rond het 
gesprek op een optimistische en uitnodi-
gende manier af.

Als een sollicitant in het buitenland woont, 
kan de werkgever ervoor kiezen een sol-
licitatiegesprek telefonisch of via Skype 
af te nemen. Wellicht wil de werkgever 
de arbeidsovereenkomst ook inhoudelijk 
bespreken met geschikte kandidaten en per 
e-mail of fax toesturen naar de potentiële 
werknemer. Nadien kunnen regelingen wor-
den getroffen om de kandidaat naar Slove-
nië te laten komen.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Doorgaans moet u kopieën van diploma’s 
en certificaten bijvoegen; dat kunt u ook 
vrijwillig doen. U kunt ook altijd aangeven 
dat de documenten later op verzoek kun-
nen worden overgelegd. Neem bij voorkeur 
het originele exemplaar mee naar het solli-
citatiegesprek. Bewijzen van talenkennis en 

computervaardigheden, documenten over 
werkervaring en goede resultaten in verge-
lijkende onderzoeken waaraan u hebt deel-
genomen, zijn belangrijk.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die periode kan variëren van twee weken 
tot één maand of meer.

Voorbereiding op het gesprek

De personeelswerver concentreert zich 
vooral op ervaring, motivatie en interper-
soonlijke sociale vaardigheden. Er worden 
vaak psychologische, intelligentie-, vaar-
digheids- en psychometrische tests afge-
nomen, vooral voor banen die een hoog 
opleidingsniveau vereisen.

Kandidaten moeten een overzicht van hun 
prestaties voorbereiden, informatie ver-
zamelen over de activiteiten van de werk-
gever, ingaan op de competenties en 
werkervaring die zij bij eerdere werkgevers 
hebben opgedaan, voor zichzelf realistische 
werkdoelstellingen vaststellen en de boven-
staande ideeën duidelijk en doeltreffend 
kunnen communiceren.

Kandidaten moeten zich voorbereiden op 
vragen over hun ambities op middellange 
en lange termijn. Het is erg belangrijk dat 
u een duidelijk plan hebt ten aanzien van 
uw persoonlijke ontwikkeling. Soms vragen 
Sloveense personeelswervers ook wat uw 
salarisverwachtingen zijn.
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Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Tests worden vaak in groepsverband afgeno-
men door een psycholoog. Er kan ook eerst 
een bijeenkomst worden gehouden waarin 
kandidaten in groepsverband uitleg krijgen 
over het bedrijf en de functies. Gewoonlijk 
is één gesprek voor de werkgever voldoende 
om een besluit te kunnen nemen over een 
bepaalde kandidaat, maar in bepaalde 
gevallen kunnen aanvullende gesprek-
ken nodig zijn. Een sollicitatie  gesprek duurt 
gewoonlijk 15 tot 45 minuten.

Geven we elkaar de hand?

Ja, geef uw gesprekspartners aan het begin 
en aan het einde van het sollicitatiegesprek 
een hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Na een inleiding volgt een korte presenta-
tie van het bedrijf en de functie. Daarna kan 
de werkgever de kandidaat in een gesprek 
vragen om een toelichting op de sollicita-
tiedocumenten. Dat is het moment waarop 
de sollicitant de originele exemplaren kan 
overleggen van de documenten waar-
van een kopie bij de sollicitatiebrief werd 
gevoegd. Aan het einde van het gesprek kan 
de werkzoekende eventuele vragen stel-
len. De gesprekspartner rondt het gesprek 
gewoonlijk af met informatie over het ver-
dere verloop van de sollicitatieprocedure. 
De sfeer is zakelijk.

Wanneer is een vraag ongepast?

Kandidaten hoeven alleen vragen te beant-
woorden die relevant zijn voor de baan 
waarnaar zij hebben gesolliciteerd.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Werkgevers verwachten dat u referenties 
opgeeft. Een vroegere werkgever, docent of 
mentor kan een aanbevelingsbrief schrijven 
of u kunt hun contactgegevens ter beschik-
king stellen, zodat toekomstige werkgevers 
hen kunnen bellen en vragen welke indruk 
zij van u hebben. Aanbevelingsbrieven zijn 
welkom en kunnen erg nuttig zijn. Als een 
bewijs van goed gedrag wordt gevraagd, 
wordt dat in de advertentie vermeld.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Er is een ongeschreven regel dat tijdens het 
sollicitatiegesprek de werkgever het salaris 
ter sprake moet brengen en niet de sollici-
tant. Zodra het onderwerp is aangesneden, 
kunt u zeggen welke bandbreedte (mini-
mum en maximum) u passend acht.

Het salaris bestaat uit het basissalaris, een 
prestatiebeloning en bijkomende vergoe-
dingen. Het salaris wordt uitgedrukt in een 
bedrag op maandbasis. Vakantiegeld en 
jaarlijkse bonussen zijn in het vastgestelde 
salarispakket inbegrepen.

Werkgevers moeten hun werknemers 
binnen acht dagen na indiensttreding 
inschrijven voor een pensioenplan en 
een arbeidsongeschiktheids-, ziekte- en 
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werkloosheidsverzekering. Zij moeten 
de werknemers binnen vijftien dagen na 
indiensttreding een kopie van de desbetref-
fende inschrijvingsbewijzen verstrekken.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Ja, u kan worden gevraagd op proef te 
komen werken.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Dat varieert, maar doorgaans duurt de 
proeftijd drie tot zes maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, dat is niet gebruikelijk in Slovenië.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Gewoonlijk vertellen werkgevers de kan-
didaten wanneer zij de uitslag te horen 
krijgen.

Feedback en vervolg

Als de werkgever heeft gezegd dat hij of zij 
binnen één week een beslissing zou nemen, 
kunt u op z’n vroegst na één week telefo-
nisch contact opnemen. Het vragen om 
telefonische feedback nadat de beslissing is 
genomen, is niet gebruikelijk.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is belangrijk. Zorg dat u vijf tot 
tien minuten voor het gesprek aanwezig 
bent.

Kledingadvies

Zorg dat u er representatief en verzorgd uit-
ziet. Trek schoenen aan die in goede staat 
zijn en zorg voor een verzorgd kapsel.

Nog andere adviezen?

Blijf uzelf en wees oprecht. Onderbreek 
de gesprekspartner niet. Lieg nooit over 
uzelf (vaardigheden, kwalificaties, erva-
ring) en laat u nooit negatief uit over eer-
dere werkgevers.
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SLOWAKIJE 
Officiële taal ➔ Slowaaks
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WAAROM WERKEN IN SLOWAKIJE?

De Slowaakse economie, ook wel de „Tatra Tiger” genoemd, kende 
een gestage groei voordat de wereldwijde recessie uitbrak. Sindsdien 
verloopt het economisch herstel traag. In de afgelopen jaren zijn het 
aantal werkenden en het aantal banen echter toegenomen. Behalve 
in de IT-sector is er ook groei geweest in transport en opslag, 
informatie- en communicatieactiviteiten en industriële fabricage. De 
auto-industrie en elektrotechniek zijn de belangrijkste industriële 
sectoren. Slowakije is ’s werelds grootste autoproducent per hoofd 
van de bevolking.

Dit kleine land, dat door andere staten wordt omsloten, is niet alleen 
interessant vanwege zijn arbeidsmarkt. Het heeft ook een uitgebreid 
vervoersnetwerk en talrijke natuurlijke en culturele bezienswaar-
digheden, zoals historische steden, spectaculaire grot ten, een prach-
tig berglandschap en drukbezochte wintersportgebieden.
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WERK ZOEKEN

Vacatures worden gepubliceerd op inter-
net, in dagbladen en in regionale kranten. 
Daarnaast worden vacatures in Slowakije 
bekendgemaakt via onlinebanenportalen en 
de websites van particuliere arbeidsbemid-
delingsorganisaties en de openbare dienst 
voor arbeidsvoorziening. U vindt daar alle 
gegevens over vacatures en over de eisen 
die aan sollicitanten worden gesteld. 

Sollicitatietips

Houd u aan de aanwijzingen die in de vaca-
ture worden gegeven. Stuur eenzelfde sol-
licitatie nooit naar meerdere werkgevers. 
Pas uw sollicitatie aan elke werkgever 
aan. Inhoudelijk gelden voor sollicitaties 
per e-mail dezelfde eisen als voor hand-
geschreven sollicitaties. Normaal gespro-
ken stuurt u een sollicitatiebrief waarin u 
uitlegt waarom u voor het bedrijf wilt wer-
ken en voegt u uw cv en een kopie van uw 
diploma toe.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, tenzij u solliciteert bij een buitenlandse 
werkgever.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, een getypte sollicitatie is prima. Stuurt 
u toch een handgeschreven sollicitatie, zorg 
dan dat het handschrift goed te lezen is.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Ja, het wordt vaak gebruikt.

Telefonisch contact opnemen

Stel u bij elk contact met de werkgever 
vriendelijk op. Geef antwoord op alle vra-
gen en beschrijf tactvol wat uw verwach-
tingen zijn.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Niet altijd. Soms moet u ze meesturen met 
de sollicitatie, soms moet u ze meenemen 
naar het sollicitatiegesprek.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die varieert tussen twee weken en één 
maand of langer.

Voorbereiding op het gesprek

Voor specialistische functies kan u worden 
gevraagd een bekwaamheidstest af te leg-
gen. Bij functies waarvoor weinig opleiding 
vereist is, wordt van u verwacht dat u laat 
zien dat u bereid bent om aan te pakken.

Bereid u goed voor op het gesprek. Neem 
kopieën van uw diploma’s, vergunningen 
en andere noodzakelijke documenten mee. 
Vertel over resultaten die u in uw werk hebt 
bereikt, en toon aan dat u over de juiste 
ervaring en vaardigheden beschikt. Wees 
beleefd en geef duidelijk en eerlijk ant-
woord op vragen.
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Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Gewoonlijk zijn tijdens het sollicitatie-
gesprek één tot drie vertegenwoordigers 
van het bedrijf aanwezig. Zij voeren met 
tien tot dertig sollicitanten een gesprek. 
Soms vinden sollicitatiegesprekken met 
meerdere kandidaten tegelijk plaats.

Geven we elkaar de hand?

Nee, alleen de kandidaat die aan het einde 
van de sollicitatieprocedure wordt aangeno-
men, krijgt een hand.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Gewoonlijk beginnen werkgevers een solli-
citatiegesprek met een korte inleiding over 
hun bedrijf en de eisen die zij aan de nieuwe 
werknemer stellen. Vervolgens vragen zij de 
sollicitanten om toe te lichten waarom zij 
de baan willen en om hun kennis en vaar-
digheden te beschrijven. Een werkgever kan 
de sollicitanten ook vragen om een test af 
te leggen of een aantal formulieren in te 
vullen. Aan het einde van het gesprek geeft 
de werkgever de kandidaten eventueel de 
mogelijkheid om vragen te stellen.

De sfeer is formeel. Houd dat in gedach-
ten, ook bij uw woordkeus. Het sollicitatie-
gesprek gaat grotendeels over onderwerpen 
die met werk te maken hebben. Werkgevers 
hebben doorgaans maar weinig belangstel-
ling voor persoonlijke zaken. 

Wanneer is een vraag ongepast?

Kandidaten hoeven geen antwoord te 
geven op vragen over hun privéleven, hun 

godsdienstige en politieke gezindheid of 
hun burgerlijke staat.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Geef de personeelswerver informatie over 
aanbevelingen met betrekking tot uw werk-
ervaring en vaardigheden en geef de con-
tactgegevens van iemand die de juistheid 
van die informatie kan bevestigen. Die per-
sonen moeten bevestigen dat u in de aan-
gegeven periode voor hen hebt gewerkt, uw 
werk beoordelen en u bij uw toekomstige 
werkgever aanbevelen.

Voor onder andere leraren en personen die 
met wapens of gevaarlijke stoffen omgaan, 
is een bewijs van goed gedrag vereist.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Meestal is er niet veel ruimte om te onder-
handelen over de arbeidsovereenkomst. 
Eigenlijk kan de sollicitant die alleen onder-
tekenen of afwijzen. De gangbaarste secun-
daire arbeidsvoorwaarden zijn huisvesting, 
een auto van de zaak en een mobiele 
telefoon.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

U kan worden gevraagd één dag op proef te 
komen werken. Dat is niet bij wet geregeld, 
dus u kunt dat weigeren. Uw weigering kan 
voor werkgevers wel een reden zijn om u af 
te wijzen, aangezien zij dat kunnen interpre-
teren als een gebrek aan bereidwilligheid.
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Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Gemiddeld drie maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Dat kan, maar het komt weinig voor.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Eén of twee weken na het sollicitatiegesprek.

Feedback en vervolg

Het verzoeken om feedback na een sollici-
tatiegesprek is niet gebruikelijk. Kandidaten 

die worden aangenomen, ontvangen daar-
over per e-mail of telefonisch bericht.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Zorg dat u minimaal dertig minuten voor de 
afgesproken tijd aanwezig bent.

Kledingadvies

Draag schone en nette kleding. Gaat het om 
een kantoorbaan, dan moeten mannen en 
vrouwen in pak verschijnen. U mag siera-
den dragen, maar overdrijf niet en houd het 
aantal beperkt.
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WAAROM WERKEN IN FINLAND?

Finland staat opmerkelijk vaak boven aan de ranglijsten wat 
betreft de kwaliteit van leven, het onderwijsniveau en het 
concurrentievermogen. Het populairste tijdverdrijf is een bezoek 
aan de sauna, maar Finnen organiseren ook graag de vreemdste 
wereldkampioenschappen, zoals vrouwdragen, luchtgitaar spelen 
en muggenvangen. De inwoners trekken ook graag af en toe voor 
korte tijd de wildernis in, of het nu de bossen, meren of een van de 
180 000 eilanden zijn die het land rijk is.

Ondanks het grote concurrentievermogen van Finland heeft de 
recente economische onzekerheid een rem gezet op het aannemen van 
nieuw personeel. Er is echter nog steeds vraag naar gekwalificeerde 
arbeidskrachten in de dienstensector, zoals verpleegkundigen, 
artsen, psychologen en tandartsen, leerkrachten voor het peuter- 
en speciaal onderwijs, maatschappelijk werkers, accountants, 
verkoopmedewerkers, telemarketeers en schoonmakers.
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Vacatures worden geplaatst op de website 
van de dienst voor arbeidsvoorziening, op 
particuliere banensites en in dagbladen. Op 
het Eures-portaal staan links naar die infor-
matiebronnen voor vacatures.

Sollicitatietips

Stel uw sollicitatie met zorg op. Als er infor-
matie ontbreekt, wordt uw sollicitatie mis-
schien niet in behandeling genomen. Een 
werkgever ontvangt waarschijnlijk hon-
derden sollicitaties. Probeer uzelf dan 
ook in positieve zin van de anderen te 
onderscheiden.

Een sollicitatiebrief mag niet meer dan één 
bladzijde beslaan. Beschrijf kort waarom 
u denkt de beste kandidaat te zijn. Ver-
meld één of twee referenties en hun con-
tactgegevens, zodat de werkgever indien 
gewenst contact met hen kan opnemen 
(indien mogelijk al vóór een eventueel solli-
citatiegesprek) om hun te vragen wat voor 
werknemer u bent. Vergeet niet de brief te 
ondertekenen.

Beperk het cv tot maximaal twee A4’tjes.

Als u een open sollicitatie wilt sturen, kijk 
dan vooraf op de website van het bedrijf 
om te zien welke loopbaanmogelijkheden 
er zijn en wat de gebruikelijke sollicitatie-
procedure is. Als er een elektronisch solli-
citatieformulier is voor open sollicitaties, 
moet u dat gebruiken. Zo niet, neem dan 
per e-mail of telefonisch contact op met de 
werkgever. Als het eerste contact per e-mail 
wordt gelegd, belt u het bedrijf ongeveer 
één week later om te vragen of degenen die 

verantwoordelijk zijn voor werving, uw solli-
citatie hebben ontvangen en al de tijd heb-
ben gevonden om ernaar te kijken.

Vooral in kleinere bedrijven is het mogelijk 
dat er onvoldoende personeel is om vaca-
tures te publiceren, de sollicitaties door te 
nemen, sollicitatiegesprekken af te nemen 
enz. In dat geval is het de moeite waard 
rechtstreeks contact op te nemen voor uw 
open sollicitatie.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, maar in bepaalde gevallen kan het wel.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, handgeschreven sollicitaties worden 
nooit gebruikt.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Bij nationale sollicitaties wordt het nauwe-
lijks gebruikt, maar voor internationale sol-
licitaties kan dat wel.

Telefonisch contact opnemen

Sommige werkgevers verwachten dat sol-
licitanten telefonisch of per e-mail contact 
met hen opnemen voor nadere inlichtingen 
alvorens te solliciteren. Zij beschouwen het 
contact als een blijk van belangstelling. Dat 
is echter geen algemene regel. Er zijn ook 
werkgevers die geen tijd hebben om tele-
foongesprekken en e-mails te beantwoor-
den en zij verwachten van sollicitanten dan 
ook niet dat zij contact met hen opnemen.
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Als u belt, zorg dan dat u zich goed hebt 
voorbereid. Denk goed na over de reden 
waarom u solliciteert naar de functie en 
waarom men u zou moeten aannemen. 
Spreek duidelijk en probeer ontspannen te 
blijven.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Voeg alleen een kopie van uw diploma’s 
bij uw sollicitatiebrief als dat in de vaca-
ture wordt gevraagd. Neem de originele 
exemplaren van uw diploma’s mee naar het 
gesprek voor het geval dat de werkgever ze 
nauwkeurig wil bekijken.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die varieert, al is de periode in het geval van 
internationale werving doorgaans langer.

Voorbereiding op het gesprek

Een van de eerste vragen die een werk-
gever stelt, heeft betrekking op uw motiva-
tie: „Waarom solliciteert u naar deze functie 
en waarom moeten wij u aannemen?”. Zorg 
dat u uw sollicitatie duidelijk kunt motiveren 
en maak een overzicht van uw sterke pun-
ten op professioneel en persoonlijk gebied.

Om tijdens het gesprek een goede indruk te 
maken, kunt u het best vooraf de website 
van het bedrijf doornemen om er zeker van 
te zijn dat u de belangrijkste zaken over het 
bedrijf weet.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Normaal gesproken zijn ten minste twee 
mensen van het bedrijf bij het gesprek 
aanwezig.

Geven we elkaar de hand?

Ja, geef elkaar een hand als iedereen aan-
wezig is.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

De werkgever voert gewoonlijk met drie 
tot tien kandidaten een gesprek. Mogelijk 
wordt het besluit na één gesprek genomen, 
anders volgen er nog meer gesprekken of 
bekwaamheidstests.

Na de begroeting geeft de werkgever een 
korte uiteenzetting over de baan en het 
bedrijf. Stel uzelf duidelijk voor en kijk 
iedereen in de ogen. Voordat met de vra-
gen wordt begonnen, wordt gewoonlijk van 
u verwacht dat u iets over uzelf vertelt: 
waarom u naar de baan in kwestie sollici-
teert en waarom u vindt dat men u moet 
aannemen. Aan het einde van het gesprek 
krijgt u de kans om nog niet beantwoorde 
vragen te stellen.

Sollicitatiegesprekken verlopen in het alge-
meen in een ontspannen sfeer. Wees ech-
ter niet verrast als er stilten vallen. De 
gesprekspartners zijn dan misschien aante-
keningen aan het maken.

Blijf tijdens het gesprek kalm en spreek dui-
delijk. Zeg wat u al hebt bereikt in uw leven, 
maar zorg ervoor dat u niet overdreven 
zelfverzekerd overkomt. Het is belangrijk 
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dat u belangstelling voor de functie toont 
door actief en aandachtig te luisteren 
en om nadere uitleg te vragen als u niet 
begrijpt wat de werkgever bedoelt. Onder-
breek de gesprekspartner echter niet. Wees 
vooral eerlijk en bekritiseer geen vroegere 
werkgevers.

Indien u wordt gevraagd een psychologi-
sche of bekwaamheidstest af te leggen, 
kunt u dat als een goed teken beschouwen. 
U bent dan namelijk een van de beste kan-
didaten. U kunt u niet echt voorbereiden 
op dergelijke tests. Zorg gewoon voor een 
goede nachtrust en blijf eerlijk. Probeer u 
niet als iemand anders voor te doen.

De werkgever vindt het belangrijk dat hij 
een goed beeld krijgt van uw professionele 
achtergrond en capaciteiten. Hij wil echter 
ook meer weten over uw persoonlijkheid 
(wat uw sterke en zwakke punten zijn en 
hoe uw vorige werkgever u zou omschrij-
ven). Mogelijk moet u ook uitleggen hoe u 
reageert op stressvolle situaties en dead-
lines, en hoe u lastige situaties aanpakt.

Wanneer is een vraag ongepast?

De wet op non-discriminatie verbiedt dis-
criminatie op grond van leeftijd, etnische 
afkomst, nationaliteit, taal, godsdienstige 
en politieke gezindheid, gezondheid, han-
dicap, seksuele gerichtheid of andere per-
soonlijke kenmerken. Sollicitanten hoeven 
niet te antwoorden op vragen over gods-
dienstige en politieke overtuigingen, ziek-
ten, zwangerschap, gezinsplanning en 
vakbondsactiviteiten. Werkgevers kunnen 
doelgerichte vragen stellen over de gezond-
heidstoestand van sollicitanten als een 

goede fysieke conditie essentieel is voor 
de baan.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Vermeld in uw sollicitatiebrief of cv een 
aantal personen met wie de werkgever con-
tact mag opnemen. Zorg dat u zeker weet 
dat die personen bereid zijn om u aan te 
bevelen. Dat is wat doorgaans aan referen-
ties wordt gevraagd. Sommige werk gevers 
verzoeken sollicitanten om een kopie van 
eventuele aanbevelingsbrieven bij de sol-
licitatiebrief te voegen. Neem de aanbe-
velingsbrieven vervolgens mee naar het 
sollicitatiegesprek. Veel werkgevers willen 
ze dan namelijk grondig kunnen bekijken.

Gewoonlijk staat in de advertentie of u 
moet aantonen dat u geen strafblad hebt. 
Dat geldt alleen voor kandidaten die wor-
den aangenomen.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

In Finland zijn arbeidsovereenkomsten 
gebaseerd op collectieve arbeidsovereen-
komsten (cao’s). Er bestaat een cao voor 
vrijwel elke sector. Soms kan wel over het 
salaris worden onderhandeld. Als dat zo is, 
staat dat in de vacature vermeld. Van kan-
didaten wordt doorgaans verwacht dat zij 
bij hun sollicitatie aangeven welke salaris-
verwachting zij hebben.

Het salaris wordt gewoonlijk uitgedrukt 
in een bedrag per uur of per maand. Het 
vakantiegeld is wettelijk vastgesteld. In 
sommige sectoren of bedrijven (vooral bij 
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managementfuncties) kunt u onderhande-
len over jaarlijkse bonussen. Die zijn waar-
schijnlijk prestatiegebonden.

In Finland worden vaak nog extra voor-
delen geboden. Denk aan maaltijdbonnen, 
kortingsbonnen voor sportieve en culturele 
activiteiten, en arbeidsgezondheidszorg. 
Sommige bedrijven stellen u een leaseauto 
ter beschikking. Over een aantal voordelen 
kan worden onderhandeld. Vraag aan uw 
nieuwe superieur met wie u daarover kunt 
onderhandelen.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Dat is wel gebruikelijk, maar geldt niet voor 
alle functies.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Normaal gesproken duurt de proeftijd maxi-
maal vier maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Waarschijnlijk niet, maar voor sommige 
functies is dat wel bespreekbaar.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Aan het einde van een gesprek zegt de 
werkgever gewoonlijk wanneer u bericht 
zult krijgen.

Feedback en vervolg

Als u niet wordt uitgenodigd voor een 
gesprek, kunt u ongeveer twee weken na de 
uiterste datum voor het indienen van solli-
citaties contact opnemen met de werkgever.

Als de werkgever na één of twee weken nog 
geen contact met u heeft opgenomen, kunt 
u zelf telefonisch of per e-mail naar de uit-
slag vragen. Als u niet bent aangenomen, 
kunt u contact opnemen met de werkgever 
voor feedback over het sollicitatiegesprek 
en uw sollicitatie.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Stiptheid is de norm in Finland, zowel voor 
de kandidaten als voor de werkgevers.

Kledingadvies

Kies voor een verzorgde, passende outfit. 
Gewoonlijk volstaat nette, gemakkelijk zit-
tende kleding. In de zakenwereld dragen 
mannen echter vaak een pak. Draag een-
voudige sieraden om een goede, verzorgde 
indruk te geven.
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ZWEDEN 
Officiële taal ➔ Zweeds
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 9,6 miljoen
Hoofdstad ➔ Stockholm
Valuta ➔ Zweedse kroon (SEK)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +46
Domeinextensie ➔ .se

WAAROM WERKEN IN ZWEDEN?

Zweden staat altijd in de wereldwijde top op het gebied van 
gezondheid, geletterdheid en ontwikkelingsniveau van de 
bevolking, en de economie van het land behoort tot de tien meest 
concurrerende ter wereld. Het land staat bekend om zijn neutraliteit, 
consensusvorming en om zijn hoge belastingdruk en hoog 
welzijnsniveau. Er is weinig inkomensongelijkheid en de vakbonden 
hebben een grote invloed.

Techniek, telecommunicatie, auto-industrie en farmacie zijn de 
grootste bedrijfstakken. Voorspellingen geven aan dat er banen 
verloren zullen gaan in de productie-, landbouw- en bosbouwsector, 
maar dat het aantal banen in de openbare en particuliere 
dienstensector en in de bouw zal toenemen. Afgestudeerden in 
de journalistiek hebben te maken met een hevige concurrentie. 
Dat geldt in mindere mate voor gekwalificeerde bouwkundig 
ingenieurs, gespecialiseerde IT’ers, bouwspecialisten en medische 
beroepsbeoefenaars, onder wie artsen, verloskundigen en verplegend 
personeel.
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Gekwalificeerde kandidaten, vooral in de IT- 
en de financiële sector, kijken voor vacatures 
meestal op bedrijfswebsites. Open sollicita-
ties komen ook steeds vaker voor. De open-
bare dienst voor arbeidsvoorziening werft, 
in nauwe samenwerking met wervings-
bureaus, hoofdzakelijk kandidaten voor 
ongeschoold werk. De website van de dienst 
(zie de pagina Links op het Eures-portaal) 
is de grootste vacaturesite voor banen in 
Zweden.

Sollicitatietips

Voordat ze solliciteren, vragen kandida-
ten de contactpersoon doorgaans eerst om 
nadere informatie over de baan. Ook nemen 
zij vaak contact op met de vertegenwoordi-
ger van de vakbond voor nadere informatie 
over salarissen. 

Houd u altijd aan de instructies in de adver-
tentie. Elektronische sollicitatieformulieren 
komen veel voor. Verstuurt u een sollicitatie-
brief en cv per e-mail, voeg dan geen andere 
documenten bij, tenzij daar in de vacature 
om wordt gevraagd. In alle openbare dien-
sten voor arbeidsvoorziening en bibliothe-
ken staan computers die u kunt gebruiken.

Voor schriftelijke sollicitaties is het belang-
rijk dat u de inhoud afstemt op de baan 
waarnaar u solliciteert. Een sollicitatie-
brief moet kort, verzorgd en informatief 
zijn. Schrijf een dynamische sollicitatie-
brief die is afgestemd op de in de adverten-
tie gestelde eisen. Houd het kort en zakelijk: 
een sollicitatiebrief van één bladzijde en 
een cv van één à twee bladzijden.

Wij raden sollicitanten aan de werkgever te 
bellen om te controleren of de sollicitatie in 
goede orde is ontvangen.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee, maar soms kan een werkgever er zelf 
om vragen.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, handgeschreven sollicitaties worden in 
Zweden niet gebruikt.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Het wordt niet vaak gebruikt, maar werk-
gevers accepteren het wel.

Telefonisch contact opnemen

Het is heel belangrijk om bij telefonisch 
contact beleefd te zijn, maar in het alge-
meen verloopt het contact tamelijk infor-
meel. In Zweden worden in conversaties 
geen titels gebruikt.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Bijlagen zijn niet gebruikelijk. Neem een 
kopie van uw diploma mee naar het sollici-
tatiegesprek als de werkgever erom vraagt.
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Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die periode varieert van één tot enkele 
weken, maar in bepaalde sectoren, zoals 
in de horeca, kan de procedure veel snel-
ler gaan.

Voorbereiding op het gesprek

Een sollicitatiegesprek duurt gewoon-
lijk ongeveer 90 minuten. Het is mogelijk 
dat u wordt uitgenodigd voor een tweede 
gesprek. Als u verhinderd bent en niet naar 
de afspraak kunt komen, moet u de werk-
gever zo snel mogelijk op de hoogte bren-
gen en vragen of u een nieuwe afspraak 
kunt maken.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Het gesprek wordt gewoonlijk bijgewoond 
door één of twee personen en vaak ook nog 
door een vakbondsafgevaardigde.

Geven we elkaar de hand?

Ja, absoluut. Dat is heel gebruikelijk.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

Gewoonlijk wordt u aan het begin van 
het gesprek gevraagd uzelf voor te stel-
len. Houd het kort en vertel de werkgever 
waarom u naar de baan hebt gesolliciteerd 
en wat u over het bedrijf weet. Wees ont-
spannen, maar alert.

Veelgestelde vragen zijn: „Leert u gemak-
kelijk nieuwe dingen?”, „Hoe gaat u om 

met kritiek?”, „Bent u iemand die proble-
men zelf oplost?”, „Hoe lost u een probleem 
op?”, „Waar bent u trots op?”, „Noemt u mij 
eens iets dat u echt goed hebt gedaan.”, 
„Waar verwacht u te staan over vijf jaar?”, 
„Wanneer vindt u iemand een goede col-
lega?”, „Noem een situatie waarin u een 
fout hebt gemaakt en vertel wat u ervan 
hebt geleerd.”, „Hoe zouden uw vrienden u 
omschrijven?”, „Hoe zou uw leidinggevende 
u omschrijven?”, „Hoe functioneert u in een 
groep?”, „Wat zijn uw sterke en zwakke pun-
ten?”, „Hoe gaat u om met stresssituaties?” 
en „Waarom moeten wij u in dienst nemen?”.

Tijdens het eerste gesprek kunt u vragen 
hoe een gewone werkdag eruitziet, wanneer 
u de uitslag van het gesprek te horen krijgt, 
wanneer de eerste werkdag zou zijn, of er 
een inwerkprogramma is enz. Praat aan het 
begin van de sollicitatieprocedure niet over 
het salaris. Wacht tot de werk gever erover 
begint.

Wanneer is een vraag ongepast?

Zweden beschikt over antidiscriminatiewet-
geving (betreffende discriminatie op grond 
van geslacht, godsdienst, etnische afkomst 
of handicap). U bepaalt zelf of u dergelijke 
vragen tijdens een sollicitatiegesprek al dan 
niet beantwoordt. Vragen die niet relevant 
zijn voor de baan (uw leeftijd, of u kinderen 
hebt, wat uw land van herkomst is), worden 
als privé beschouwd.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Gegevens van actuele referenties kunt u opne-
men in uw cv. Anders schrijft u: „Gegevens 
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over referenties worden op verzoek verstrekt.”. 
Gewoonlijk wordt een vroegere werkgever als 
referentie opgegeven. Referenties ondersteu-
nen uw sollicitatie en geven informatie over 
uzelf en uw bekwaamheid.

Aanbevelingsbrieven zijn welkom en kunnen 
nuttig zijn. Neem ze mee naar het sollici-
tatiegesprek. De brief moet zijn opgesteld 
door een vroegere baas, teamleider of per-
soneelsfunctionaris. Hebt u geen werkerva-
ring, dan kunt u een aanbevelingsbrief van 
een leraar of sportcoach overleggen.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

Hoe meer kwalificaties voor de baan vereist 
zijn, hoe meer ruimte er is voor salarisonder-
handelingen. De meeste arbeidsvoorwaar-
den zijn in Zweden vastgelegd in collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Daarom is er weinig 
individuele onderhandelingsruimte, althans 
voor banen met een lager opleidingsniveau.

Meestal wordt het salaris uitgedrukt in een 
bedrag per maand. Voor managementfunc-
ties kan er ruimte zijn om met de afdeling 
Personeelszaken te onderhandelen over 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor bepaalde banen (overheid, werken met 
kinderen) is een bewijs van goed gedrag 
vereist. Dat staat in de advertentie, of de 
werkgever vertelt het u.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Het is mogelijk dat u verzocht wordt één 
dag op proef te komen werken, maar in dat 
geval hebt u recht op een vergoeding.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

De proeftijd duurt normaal gesproken zes 
maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, dat is niet gebruikelijk. Voor zeer spe-
cialistische functies kan een uitzondering 
worden gemaakt.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Hebt u na twee weken nog niets gehoord, 
neem dan contact op met de personeels-
werver en vraag wanneer u feedback kunt 
verwachten.

Feedback en vervolg

U kunt na het sollicitatiegesprek altijd con-
tact opnemen met de werkgever en vragen 
wat de volgende stap in de sollicitatieproce-
dure is. Als u niet bent aangenomen, kunt u 
gerust vragen waarom.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Zorg dat u op tijd bent. Vijf minuten te vroeg 
is altijd goed. In Zweden mag u nooit te laat 
komen voor een sollicitatiegesprek.

Kledingadvies

Voor de meeste banen hoeft u zich niet for-
meel te kleden, maar draag wel schone, 
nette kleding. U hoeft geen stropdas meer 
te dragen. Een nette broek en een jasje zijn 
altijd goed, zowel bij mannen als bij vrouwen.
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VERENIGD 
KONINKRIJK 

Officiële taal ➔ Engels
Bestuursvorm ➔ constitutionele monarchie
Bevolking ➔ 63,9 miljoen
Hoofdstad ➔ Londen
Valuta ➔ pond sterling (GBP)
Lid van de EU of EER ➔ EU
Landnummer ➔ +44
Domeinextensie ➔ .uk

WAAROM WERKEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK?

Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste economieën ter 
wereld. De dienstensector is goed voor 70 % van het bbp. Daarnaast 
blijven de auto-, ruimtevaart- en farmaceutische industrie 
belangrijke sectoren. 

De wereldwijde baisse en de hoge staatsschuld hebben de 
overheidsfinanciën onder druk gezet. Daardoor zijn veel banen in 
het bedrijfsleven en bij de overheid verloren gegaan. Toch is er nog 
steeds vraag naar ingenieurs in de auto-industrie, de elektriciteits- 
en de groene sector; ingenieurs en technici in de energiesector; koks 
voor de Japanse, Thaise en Aziatische keuken; ziekenhuisartsen 
en operatieverpleegkundigen; bepaalde IT-professionals en 
vrachtwagen-, bus- en touringcarchauffeurs. In de gezondheidszorg 
zijn er openstaande vacatures voor verplegend personeel en er is 
een tekort aan maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in 
jeugd- en gezinszorg.



178 V E R E N I G D  K O N I N K R I J K 

WERK ZOEKEN

De meeste werkgevers plaatsen vacatures 
op hun bedrijfswebsite of op vacature-
sites als Monster en fish4jobs. Ook uitzend-
bureaus als Adecco en Reed worden vaak 
ingeschakeld. Vacatures zijn ook te vin-
den op de overheidswebsite http://www.gov.
uk en op het Eures-portaal. Vacatures voor 
bepaalde hooggekwalificeerde banen wor-
den geplaatst in nationale dagbladen als 
The Guardian en The Times. In bepaalde sec-
toren, zoals de bouw en de tuinbouw, worden 
vacatures vaak mondeling bekendgemaakt.

Sollicitatietips

Houd u nauwgezet aan de instructies. De 
werkgever kan een telefoonnummer of 
e-mailadres verstrekken dat u kunt gebrui-
ken om nadere informatie over de vacature 
in te winnen. Stel uzelf bij dat eerste contact 
niet voor als daar niet om wordt gevraagd.

Het is heel gebruikelijk dat werkgevers een 
beperkt aantal sollicitaties accepteren en de 
vacature sluiten zodra dat aantal is bereikt. 
Verzend uw sollicitatie tijdig en in ieder 
geval vóór de uiterste datum.

Sla het ingevulde sollicitatieformulier op en 
verzend het in een compatibel bestandsfor-
maat. Vermeld het referentienummer van 
de vacature en lees het formulier zorgvul-
dig na. Voer een spellingcontrole uit met 
een Brits en niet met een Amerikaans woor-
denboek. Besteed veel aandacht aan gram-
matica en zinsstructuur.

Als er in de sollicitatieprocedure wordt 
gevraagd om een cv en een sollicitatiebrief, 
houd de brief dan kort (één A4’tje). Leg in de 

eerste alinea uit waarom u de brief schrijft. 
Beschrijf uw relevante vaardigheden en erva-
ring in de tweede alinea. In de derde alinea 
vermeldt u wanneer u beschikbaar bent voor 
een sollicitatiegesprek en andere belangrijke 
informatie over eventuele verplichtingen. 
Sluit af met een korte slotzin waarin u dui-
delijk maakt dat u uitkijkt naar het antwoord 
van de werkgever. Probeer trefwoorden uit de 
vacature te verwerken in uw sollicitatie.

Is het gebruikelijk om een foto aan 
het cv toe te voegen?

Nee. Ook de geboortedatum wordt niet 
vermeld.

Hebben handgeschreven sollicitaties 
de voorkeur?

Nee, verstuur geen handgeschreven sollici-
taties, tenzij daar in de vacature om wordt 
gevraagd.

Wordt het Europass-cv algemeen 
gebruikt en geaccepteerd?

Britse werkgevers erkennen het Europass-cv 
doorgaans niet. Diverse websites, zoals 
National Careers Service, Pro  spects AC en 
Monster, geven goede tips voor het opstellen 
van cv’s voor de Britse arbeidsmarkt.

Telefonisch contact opnemen

Neem alleen telefonisch contact op als 
erom wordt gevraagd en nadat u hebt 
vastgesteld dat u over de vaardigheden 
en ervaring beschikt waar de werkgever 
naar op zoek is. Sommige werkgevers kun-
nen telefonisch een voorafgaand sollici-
tatiegesprek afnemen. In dat geval belt 

http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/
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de werkgever u op de afgesproken tijd 
op. Bereid u op een telefonisch sollicita-
tiegesprek net zo goed voor als op een 
face-to-facesollicitatiegesprek.

Moet ik diploma’s meesturen met 
mijn sollicitatie?

Nee, daar wordt doorgaans pas in een later 
stadium om gevraagd.

Gebruikelijke periode tussen de 
publicatie van de vacature en de 
eerste werkdag

Die duurt normaal gesproken vier tot zes 
weken.

Voorbereiding op het gesprek

Personeelswervers verwachten van sollici-
tanten dat ze op korte termijn op gesprek 
kunnen komen. Zij verwachten dat de sollici-
tanten gemotiveerd zijn en voldoende Engels 
kennen om doeltreffend te kunnen commu-
niceren (met uitzondering van laaggekwalifi-
ceerde banen, zoals het plukken van fruit; in 
dergelijke gevallen kan het gesprek worden 
gevoerd in de moedertaal van de sollicitan-
ten, vooral wanneer het gesprek in hun eigen 
land wordt afgenomen). Sollicitanten moeten 
beleefd, stipt en verzorgd zijn en moeten zich 
duidelijk kunnen uitdrukken.

Werkgevers en personeelswervers zijn wet-
telijk verplicht de identiteit van sollicitan-
ten te controleren, voordat zij hun een baan 
aanbieden. Sollicitanten moeten hun origi-
nele paspoort of nationale identiteitskaart 
naar het sollicitatiegesprek meenemen om 
te bewijzen dat zij (familie van een) onder-
daan van een EER-land (of Zwitserland) zijn.

Wie zijn bij het gesprek aanwezig?

Sollicitatiegesprekken worden meestal door 
twee of drie personen afgenomen, onder 
wie de lijnmanager van de openstaande 
vacature en een personeelsfunctionaris.

Geven we elkaar de hand?

Het is gebruikelijk om de aanwezigen bij het 
sollicitatiegesprek een hand te geven.

Heeft het sollicitatiegesprek een 
vaste opbouw?

De sfeer is formeel, maar vriendelijk. Sol-
licitanten moeten alert zijn, vragen vlot 
beantwoorden en zich positief opstellen 
ten aanzien van hun sollicitatie. Zij moe-
ten proberen rustig te blijven en de vra-
gen zelfverzekerd en zo volledig mogelijk te 
beantwoorden.

Werkgevers willen voorbeelden die illustre-
ren dat de sollicitanten over de nodige com-
petenties beschikken om het werk te kunnen 
verrichten. Stiptheid, voorkomen en motiva-
tie zijn eveneens belangrijke factoren.

Meestal wordt slechts één gesprek per sol-
licitant gevoerd, met in bepaalde gevallen 
een bijbehorende test om zijn of haar tech-
nische capaciteiten en probleemoplossend 
vermogen vast te stellen. Een sollicitatie-
gesprek duurt gewoonlijk maximaal der-
tig tot veertig minuten. Tests duren twintig 
tot dertig minuten. Er wordt geen score toe-
gekend voor hun voorkomen, houding en 
oplettendheid, maar die factoren dragen 
wel bij tot het beeld dat de gesprekspart-
ners zich van hen vormen en zijn dan ook 
belangrijk.
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De nadruk ligt op de competenties en de 
mate waarin wordt voldaan aan het func-
tieprofiel. Er is dus weinig tot geen ruimte 
om over niet-werkgerelateerde zaken van 
gedachten te wisselen. Uw motivatie moet 
duidelijk blijken uit het sollicitatieformulier 
of uit de antwoorden die u geeft op de vra-
gen die u worden gesteld. U hoeft ook geen 
details te geven over uw interesses buiten 
het werk, tenzij u die in antwoord op een 
vraag als voorbeeld aanhaalt om te illustre-
ren dat u een bepaalde taak aankunt.

Kandidaten wordt vaak gevraagd voor-
beelden te geven van bijzondere situaties 
waarin zij ooit zijn beland en hoe zij ermee 
zijn omgegaan. U kan worden gevraagd 
voorbeelden te geven van zaken die fout 
gegaan zijn en te beschrijven hoe u het pro-
bleem opgelost hebt. U kan ook worden 
gevraagd wat uw zwakke punten zijn. Maak 
in dat geval duidelijk dat u weet hoe u met 
uw zwakke punten moet omgaan.

Aan het einde van het gesprek krijgt u de 
vraag of u nog vragen hebt. Bereid één of 
twee vragen voor, bijvoorbeeld over uw pro-
motiemogelijkheden binnen het bedrijf of over 
soorten opleidingen die het bedrijf aanbiedt.

Wanneer is een vraag ongepast?

Werkgevers mogen niet discrimineren op 
grond van geslacht, ras, handicap, gods-
dienst, seksuele geaardheid of leeftijd. 
Werkgevers en wervers moeten erop toe-
zien dat hun vragen niet discriminerend 
zijn. Zij zullen u geen persoonlijke vra-
gen stellen die geen verband houden met 
het werk. Het is mogelijk dat u informatie 
moet geven over eventuele strafrechtelijke 
veroordelingen.

Moet ik referenties, 
aanbevelingsbrieven of een bewijs 
van goed gedrag verstrekken?

Contactgegevens van referenties moeten 
op het sollicitatieformulier of in uw 
cv staan. De werkgever controleert de 
verstrekte informatie door contact op te 
nemen met uw referentiegever. U kunt het 
best uw vorige werkgever als referentie 
op geven. Zorg er wel voor dat hij of zij 
Engels spreekt. Aanbevelingsbrieven zijn 
doorgaans niet nodig.

Voor een baan in de beveiligingssector of 
voor banen waarbij wordt omgegaan met 
kwetsbare groepen (kinderen en ouderen), 
moet u kunnen bewijzen dat u nog nooit 
strafrechtelijk veroordeeld bent.

Onderhandelen over uw salaris en 
arbeidsvoorwaarden

De kans is heel klein dat met de werk-
gever kan worden onderhandeld over de 
arbeidsvoorwaarden, tenzij dat in de vaca-
ture uitdrukkelijk vermeld staat. U kunt het 
best vertrouwen op het aanbod van de 
werk gever. Solliciteer alleen naar banen 
met een goed salaris en acceptabele 
arbeidsvoorwaarden.

Onderhandelen over de arbeidsovereen-
komst is doorgaans alleen mogelijk bij 
hooggekwalificeerde en goedbetaalde 
banen. U moet uw salarisverzoek recht-
vaardigen door aan te tonen dat het markt-
conform is en past bij uw vaardigheden 
en ervaring. U kunt om een salarisverho-
ging vragen nadat u al een tijdje voor het 
bedrijf hebt gewerkt en uw salaris niet lijkt 
overeen te stemmen met dat van andere 
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werknemers die gelijksoortig werk verrich-
ten. Normaal gesproken krijgt u elk jaar 
een salarisverhoging. Vakantiegeld is in het 
salarispakket inbegrepen. Het salaris wordt 
gewoonlijk uitgedrukt in een brutobedrag 
op jaarbasis. Bij ambachten, zoals timmer-
lieden en metselaars, wordt vaak een uur-
loon overeengekomen.

De gebruikelijkste secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn flexibele werkuren, particuliere 
gezondheidszorg of een ziektekostenverze-
kering, een reiskostenvergoeding, London 
Weighting (een extra toelage voor personen 
die in de hoofdstad werken als compensatie 
voor de hoger dan gemiddelde kosten van 
levensonderhoud), een auto van de zaak, 
kortingen op maaltijden in het bedrijfsres-
taurant of op een lidmaatschap van een 
sportschool, en bonussen.

Moet ik er rekening mee houden dat 
ik op proef moet komen werken?

Nee, op proef werken is niet gebruikelijk. De 
kans is veel groter dat u een proeftijd moet 
doorlopen, waarna u uw volwaardige sala-
ris krijgt.

Hoelang duurt de proeftijd normaal 
gesproken?

Tussen drie en zes maanden.

Vergoedt de werkgever de 
reiskosten die ik maak voor het 
sollicitatiegesprek?

Nee, doorgaans niet.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

Werkgevers en personeelswervers zullen u 
doorgaans één tot drie weken na het sollici-
tatiegesprek laten weten of u bent aange-
nomen of afgewezen.

Feedback en vervolg

Als u bent afgewezen, wordt in de schrif-
telijke kennisgeving eventueel feedback 
gegeven over het gesprek. Als dat niet het 
geval is, kunt u de werkgever bellen of 
schrijven voor extra informatie.

Hoe laat word ik verwacht voor het 
sollicitatiegesprek?

Kom vijftien tot twintig minuten vóór het 
begin van het gesprek. Ga ervan uit dat de 
werkgever stipt op tijd komt.

Kledingadvies

Zakelijke kleding (een pak) is aanbevolen. 
Mannen dienen een das te dragen. Vrouwen 
dienen slechts in beperkte mate gebruik te 
maken van make-up en sieraden. Wat u ook 
draagt, zorg in ieder geval dat uw kleding 
schoon en gestreken is.

Nog andere adviezen?

Sommige werkgevers nemen via een video-
conferentie voorafgaande sollicitatiegesprek-
ken af, maar dat komt maar heel zelden 
voor. De meeste sollicitatiegesprekken zijn 
face-to-face. Elektronische voorselectie 
van sollicitaties en psychometrische tests 
komen steeds vaker voor.
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