Jij als… sollicitant of manager

Als je gaat solliciteren, ga je vaak op een sollicitatiegesprek. Dat
ga je in deze opdracht oefenen. Samen met een klasgenoot voeren
jullie een gesprek. De ene wil solliciteren bij een supermarkt, de
ander is de manager van de supermarkt. De werkgever dus en die
is op zoek naar nieuwe vakkenvullers, daarom heeft de supermarkt
een advertentie geplaatst in de krant.
Een teamgenoot van de sollicitant had deze advertentie gezien. Hij
wist dat zijn medespeler op zoek was naar een bijbaan. Toen hij de
advertentie had gezien, heeft hij een brief geschreven en gemaild
naar de manager. De manager heeft de brief gelezen en de sollicitant
uitgenodigd voor een gesprek. Zo wil de manager kijken en horen of
de sollicitant geschikt is.
1)
2)
3)
4)

Verdeel de rollen van manager en sollicitant.
Lees het script door en bedenk wat je wilt zeggen.
Voer samen het gesprek.
Wissel nu de rollen om.

Manager:

Verwelkom de sollicitant.

Manager:

Vraag de sollicitant of hij/
zij al eerder een bijbaan
heeft gehad.

Manager:

Vraag de sollicitant
waarom hij/zij op zoek is
naar een bijbaan.

Manager:

Vraag aan de sollicitant
waarom hij/zij denkt dat
vakkenvullen voor een
supermarkt belangrijk is.

Manager:
Sollicitant:

Bedank de manager dat
je mocht komen.

Vertel aan de sollicitant
dat hij/zij aangenomen is.
Leg vervolgens uit dat hij/
zij het minimumloon zal
verdienen, en waarom.

Manager:

Vraag hoe hij/zij weet
dat de supermarkt
op zoek is naar
vakkenvullers.

Sollicitant:

Vertel hoe je de advertentie
hebt gevonden.

Sollicitant:

Vertel aan de manager
over jouw ervaring met
betaalde bijbanen en
vrijwilligerswerk.

Manager:

Vertel de sollicitant
wanneer hij/zij kan
werken en bedank hem/
haar voor het gesprek.
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Sollicitant:

Noem een reden waarom
jij een bijbaan zou willen.
Noem in je antwoord een
van de basisbehoeften
van Maslow.

Sollicitant:

Leg uit waarom het
belangrijk is voor de
supermarkt dat de
vakken gevuld zijn.
Sollicitant:

Bedank de manager en
vertel dat je zin hebt om te
beginnen. Vraag op welke
dagen je kan werken.

Sollicitant:

Sluit het gesprek af.
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