
 

 

Vragen tijdens sollicitatiegesprek 

Hieronder een overzicht van vragen van en aan je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek. 

Te verwachten vragen 

- Stel jezelf eens voor? Wat kan je over jezelf vertellen? 

- Wat zouden je collega’s vertellen als ze je mogen omschrijven? 

- Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? (sterktes/zwaktes) 

- Wat is de reden dat je op voor deze functie, dit team, deze organisatie solliciteert? 

- Welke competenties breng jij mee in deze rol? 

- Hoe zorg jij dat je authentiek blijft?  

- Waarin vind jij het lastig je grens aan te geven? 

- Wat maakt jou geschikt voor deze functie? 

- Geef eens voorbeelden waarin jij aantoonde … (flexibel, empathisch, resultaatgericht etc.) te zijn? 

- Welke ambities heb je op carrièregebied? (over 5 jaar, over 10 jaar?) 

- Hoe ga je om met …. (veranderingen, druk, weerstand, kritiek, feedback, boze klanten, conflict, 

delegeren, grenzen aangeven etc.) 

- Wat maakt dat nu het juiste moment is voor de switch? 

- Waar groeit jouw werkgeluk van? Waar gaat jouw vuur van branden? Waar haal jij energie uit? 

- Wat toont aan dat jij eerder succesvol was in deze … (verantwoordelijkheid/taken/processen etc.) 

- Welke type collega vind je lastig om mee om te gaan? 

- Wat doe jij om bij te blijven in jouw vakgebied/sector? 

- Waarom heb jij destijds voor die opleiding gekozen? 

- Heb je een voorbeeld waarin jij tegen je leidinggevende in bent gegaan? 

- Wat zou jou trots kunnen maken als je voor dit bedrijf werkt? 

- Kan je een voorbeeld geven van een fout of voorval waar wat je nu anders aan zou pakken? 

- Heb je nog andere sollicitaties lopen? 

- Ben je bereid te verhuizen/reizen? 

- Wat zijn je verwachtingen qua salaris? 

Te stellen vragen 

- Zijn er zaken op mijn CV waar jij nog vragen over hebt? 

- Wie zijn de belangrijkste stakeholders voor deze functie? 

- Wat maakt jou trots in het werken voor deze organisatie? 

- Hoe zien mijn … (werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden, targets etc.) er straks uit? 

- Wat zijn de belangrijkste competenties waar op geselecteerd gaat worden? 

- Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden? Aan wie rapporteer ik straks? 

- Wat is de grootste uitdaging waar dit team en/of de organisatie voor staat? 

- Welke kansen zijn er voor de komende periode voor de organisatie? 

- Wat is de voornaamste reden waarom medewerkers vertrekken? 

- Hoe lang blijven medewerkers gemiddeld? 

- Wat is de huidige financiële situatie van de organisatie? 

- Hoe wordt naar prestatie gekeken en hoe wordt dit beoordeeld? 

- Welke opleidingsmogelijkheden zijn beschikbaar?  

- Wat zijn doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie? 

- Hoe zou jij de cultuur binnen de organisatie beschrijven? 

- Hoe is de relatie tussen directie, managers en medewerkers? 

- Zou je het proces van onboarding kunnen beschrijven? Wat vinden jullie daarin belangrijk? 

- Hoe ziet de procedure van deze sollicitatie er verder uit? Wat kan ik verwachten? 

 

 


