Het Verhaal - Augustus 2021

- Brood- en banketbakker (38 uur)
- Winkelmedewerker (3 dagen)

Stuur je cv naar info@bakkerijwaal of bel
‘s-morgens naar de bakkerij in Harskamp en
vraag naar Michael Waal.

info@bakkerijwaal.nl (0318) 456314
Harskamp - Otterlo - Kootwijkerbroek

Een CV opstellen
Welke vaardigheden zet jij op je cv? Elk persoon heeft vaardigheden of competenties ongeacht
zijn of haar werkervaring. Bij sommige bedrijven zijn vaardigheden zelfs belangrijker dan de opleidingen die je gevolgd hebt. Zorg er dus voor dat je aandacht besteedt aan de vaardigheden op
jouw cv.
Hard skills op je cv
Er zijn verschillende soorten vaardigheden. De eerste zijn hard skills, hieronder vallen vaardigheden
die beroepsspecifiek zijn zoals: kassasystemen beheren, Portugees spreken of een vrachtwagen
besturen. Benoem waar nodig ook diploma’s of certificaten die je voor deze vaardigheden hebt behaald. Dit is anders dan ervaring, aangezien een vaardigheid een activiteit is die je kan uitvoeren
en toepassen terwijl ervaring een vorm van kennis is die je hebt ondervonden.

Soft skills op je cv
Het tweede type vaardigheden is soft skills. Dit zijn vaardigheden op persoonlijk, emotioneel en
intellectueel gebied. Meestal zijn dit de skills waarmee je geboren bent, maar dat kun je ook nog
extra trainen. Denk hierbij aan eigenschappen als: energiek, empathisch, creatief en accuraat.
Als je solliciteert voor verschillende functies, is het handig om jouw vaardigheden daarop af te stemmen. Let bij het omschrijven van de vaardigheden op de volgende aspecten:
Gebruik voorbeelden.
Leg uit wanneer en op welke manier je bepaalde vaardigheden hebt opgedaan. Geef waar nodig
een voorbeeld uit de praktijk waar deze vaardigheid werd beoordeeld. Noem er niet te veel: hoe
meer talenten je benoemt, hoe minder ze uiteindelijk zullen betekenen. Daarnaast onthouden werkgevers en recruiters niet al jouw vaardigheden. Vaardigheden kun je op jouw cv beschrijven volgens
de STAR-methode waarbij je uitlegt; in welke Situatie je de vaardigheid hebt toegepast; welke Taak
je hebt uitgevoerd; welke Aanpak je daarvoor hebt gebruikt en het Resultaat. Bijvoorbeeld:
Communicatief Zowel mondeling als schriftelijk ben ik communicatief vaardig en leg ik makkelijk
nieuwe contacten. Ik was verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen van de klanten. Als
customer service medewerker kreeg ik het klanttevredenheidscijfer 9,1 .
Flexibel Ik kan mij eenvoudig aanpassen aan onverwachte en nieuwe situaties, zoals veranderende
werktijden, werkplekken en taken. Als salesmanager was ik constant onderweg en werkte ik bijna
elke dag op een andere locatie. Hierdoor ben ik gewend geraakt aan wisselende werkplekken.
Taakgericht leiderschap Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze gaf ik sturing aan onze medewerkers. Mijn taken waren: afdelings- en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies
geven, afspraken maken, de voortgang bewaken en corrigeren. Ik was verantwoordelijk voor het
aansturen van een team van 20 man en mede door het implementeren van een efficiëntere aanpak,
was de winst met 10% gestegen op jaarbasis.
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