Werken
Kies mij!
Op een vacature komen vaak heel wat kandidaten af. Het is aan jou om een goede indruk te maken.
Bereid je daarom goed voor:
1. Raadpleeg de website en/of het jaarverslag van het bedrijf.
2. Ken je er iemand, vraag hem gerust meer informatie.
3. Gebruik de vacature om je eigen competenties en sterktes te
benadrukken.
4. Let op je kleding. Hou daarbij rekening met de bedrijfscultuur. Solliciteer je bijvoorbeeld voor
leerkracht lichamelijke opvoeding, dan hoef je geen kostuum of mantelpak te dragen. Denk
eraan dat sommige opschriften op je kleding of opmerkelijke accessoires vreemd kunnen
overkomen.
5. Kom zeker op tijd voor je gesprek, zet je gsm af en neem een positieve houding aan.
6. Antwoord concreet op alle vragen en durf zelf vragen stellen. Dat geeft aan dat je
interesse hebt voor de job.

Afgestudeerd en nu … aan het werk
Heb je je diploma op zak en start je na een geslaagde sollicitatie met werken? Op het einde van de
maand kijk je uit naar je eerste loon.
Hoeveel zal je netto ontvangen?
Een starter verdient gemiddeld ongeveer 1 300 euro netto. Het exacte bedrag hangt natuurlijk af van je
job en contract. Er zijn geen vaste minimumlonen in België. Ze worden altijd per sector vastgelegd in
overleg tussen de vakbonden en werkgevers.

Tips




Bereken je nettoloon op basis van je brutoloon of omgekeerd via de verschillende bruto-nettocalculators op het internet.
De website van VDAB en vacaturesites zoals Jobat of Vacature bieden heel wat informatie en
nuttige tips om je optimaal voor te bereiden op je sollicitatiegesprek.
De Nederlandse website www.jmouders.nl helpt ouders met het bepalen van het bedrag van
zakgeld voor hun kind. Zo heb je een extra argument, of net niet, wanneer je over je zakgeld
onderhandelt.
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