
 

 
 

 
Wat? Dit document bevraagt of een vacature al dan niet geschikt is 

voor de cliënt.  
Voor wie? Coach en cliënt 
Soort tool? invuldocument 
Hoe gebruiken? De cliënt vult dit eventueel samen met de coach in. Het wordt 

gebruikt bij het zoeken naar geschikte vacatures ter 
voorbereiding op het sollicitatieproces. 

Bron Maak er werk van 
 
 

Hoe weet ik of een vacature geschikt is voor mij? 
 
Wanneer je een vacature hebt waar je misschien op wil reageren, is het goed deze 

eerst grondig te analyseren en na te denken over een aantal randfactoren. Gebruik 

hiervoor onderstaand schema en vul het in.  

 

Regio:  

- in welke omgeving wil je werken: 

steden, gemeenten,… 

 

 

Reistijd: 

- hoe lang wil je maximum onderweg 

zijn (enkel)  

 

 

Vervoer: 

- te voet/fiets 

- auto 

- openbaar vervoer 

 

Werkregime: 

- voltijds / deeltijds 

- aantal uren 

- dagdienst / ploegen 

- uren liggen tussen … 

- pauze 

- weekendwerk 

 



 

 
 

 
 
Sterke / positieve punten 

- waar ben je goed in, wat zijn je 

positieve eigenschappen (kijk na wat je 

in de vorige workshops hebt 

opgeschreven) 

 

 

Aandachtspunten 

- met welke aandachtspunten dient 

rekening gehouden te worden (kijk na 

wat je in de vorige workshops hebt 

opgeschreven) 

 

 

Taken: 

- welke taken wil je uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

 

Taken zeker niet: 

- welke zaken wil je zeker niet 

uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

Inhoud: 

- zwaar werk/ licht werk 

- staand/ zittend 

- zelfstandigheid/ samenwerking 

(kijk na in vragenlijst gewenste 

arbeidsomstandigheden workshop 2) 

 

 
 
 



 

 
 

 
PC-kennis 

- geen / notie / basis / goed 

 

 

 

 

 

Talenkennis 

• Nederlands 

• Frans 

• Duits 

• Engels  

• niet courante vreemde talen 
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