Een nieuwe baan:
zelf zoeken of gevonden worden?
Je bent er zo langzamerhand wel aan toe. Een nieuwe baan. Een mooie vervolgstap. Een
grote corporate. Of juist een mooi MKB-kantoor. Misschien wil je gewoon iets anders, maar
weet je nog niet precies wat. Wat doe je dan? Ga je zelf zoeken of word je liever gevonden?
Voor beide opties geef ik je graag wat tips.

Zo zoek je zelf
Als je zelf gaat zoeken, is het wel zo makkelijk als je een beetje weet wat je wilt. Maar ook als je dat nog
niet weet, kun je zelf zoeken. Ik adviseer je dan wel om te beginnen met het lezen van heel veel vacatures.
Solliciteer niet meteen, maar bewaar de vacatures waar je enthousiast van wordt. Na een tijdje zul je zien dat
daar een lijn in zit en krijg je vanzelf een beter beeld van wat je wilt. Praat daarnaast ook eens met:



familie en vrienden;



collega’s en managers;



werving- en selectiebureaus;



een coach.

Door deze gesprekken krijg je een beter beeld van je competenties en mogelijkheden. Vervolgens kun je
gericht gaan zoeken.
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Hoe je dat moet doen, is afhankelijk van het soort functie dat je zoekt. Meer
senior functies (beloning boven de 100K) worden vaak via bureaus en het
netwerk ingevuld. In dat geval hoop ik dat je van koffie houdt. Want je zult veel
kopjes koffie moeten gaan drinken. Je moet namelijk zorgen dat je in beeld
komt. Dat betekent veel netwerkgesprekken voeren en kennismaken met
verschillende bureaus en headhunters.
Voor posities die minder senior zijn, is het internet de aangewezen plek.
Zorg dan voor goede zoekprofielen op LinkedIn en bij verschillende (niche)
vacaturebanken. Dan krijg je automatisch alle relevante vacatures te zien.
Check daarnaast met enige regelmaat de websites van de bedrijven waar je
graag zou willen werken.

Zo word je gevonden
HR-afdelingen, werving- en selectiebureaus en headhunters maken in de
zoektocht naar de juiste match niet altijd alleen maar gebruik van hun eigen
‘kaartenbak’, ze raadplegen ook altijd openbare bronnen. LinkedIn is daarvan
veruit de meest gebruikte bron. Zorg dus voor een net, volledig, professioneel
en up-to-date profiel. Wees zo specifiek mogelijk over de branche, je functie,
de plaats waar je werkt en je werkervaring. Zo sorteer je alvast voor op een
volgende functie. Geef daarnaast bij ‘career interests’ aan dat je door recruiters
wilt worden gevonden. Maak je geen zorgen: dit is alleen zichtbaar voor
recruiters met een recruitment-abonnement. Recruiters van je huidige bedrijf
worden hierbij uitgesloten.
Wil je eens met ons van gedachten wisselen over je volgende stap? Of wil je
weten hoe wij je kunnen helpen zoeken of gevonden te worden? Neem dan
contact met mij op. Je bent altijd welkom voor een kop koffie!
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Adviesgroep ‘88 is een gespecialiseerd bureau voor de werving & selectie van
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