
 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

Op naar de tweede sollicitatieronde

Je solliciteert al even, maar krijgt alleen maar 
afwijzingen. “Dan is het slim om bij jezelf na te 
gaan waarom het maar niet lukt”, oppert Annelies 
Quaegebeur, loopbaancoach bij A-Lissome. Moge-
lijk solliciteer je op de verkeerde jobs. “Heb je de 
juiste vaardigheden in huis voor die job waar je voor 
solliciteert? Zo ja, zet die op je cv extra in de verf”, 
raadt ze aan. Ook je sollicitatiebrief zelf verdient 
een op maat aanpak. “Probeer die zo te schrijven 

dat hij past binnen het functieprofiel dat ze zoeken.”

VOORBEREIDING EN VERHAAL
Deed je al meerdere sollicitatiegesprekken, maar 
haal je de volgende ronde niet? Denk aan je voor-
bereiding. “Als jij je van tevoren niet goed hebt ge-
oriënteerd op het bedrijf, maak je minder kans om 
aangenomen te worden dan met een steengoede 
voorbereiding.”

Voorts is ook je verhaal van tel. “Je moet uitleggen 
waarom deze job een logische stap is voor jou in jouw 
huidige loopbaan. En wees positief ingesteld. Praat 
bijvoorbeeld niet negatief over vorige werkgevers, dit 
wordt vaak opgepikt als een rode vlag.”  (WiVi)

Wat de Rode Duivels niet lukte op het WK, lukt jou wel: de tweede ronde halen voor 
die droomjob. “Een goede voorbereiding en positieve houding staan voorop.”

Maatwerkbedrijf Veerkracht 4 - Menen

OPERATIONEEL 
VERANTWOORDELIJKE

Wij zoeken een operationeel verantwoordelijke 
voor de afdelingen groenonderhoud, voetpaden en 
verharding en de industriële wasserij. Binnen deze 
functie sta je niet enkel in voor de processen, maar 
ook voor de toepassing en coördinatie ervan. 
Je werkt overkoepelend over de verschillende 
domeinen, waarbij je voornamelijk door interne  
samenwerkingen de vooropgestelde doelstel-
lingen bereikt. Je maakt deel uit van het mana-
gement en stuurt zo mee de organisatie aan. 
Je rapporteert aan de directeur.

Je motivatiebrief en cv voor 31/01/2023 
mailen christine@veerkracht4.be

•  1ste ronde: kennismakingsgesprekken zullen in 2de helft van februari 2023 doorgaan op 
afspraak.

•  2de ronde: praktische proef en persoonlijkheidstest worden op maat ingepland in de 
eerste helft van maart 2023.

•  3de ronde: praktische afspraken en details worden besproken in kader van aanwerving.

Wat zoeken wij?

Meer info vind je op  
www.veerkracht4.be

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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