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Solliciteren, hoe doe je dat? 
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   Solliciteren = werkwoord? 
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Waar beginnen? 

 Klassieke Job boards 

 VDAB 

 Stepstone 

 Monster 

 Indeed 

 

 Jobspecifieke Job boards 

 www.pharmadiversityjobboard.com/ 

 www.pharmiweb.com/ 

 

 LinkedIn 

http://www.pharmadiversityjobboard.com/
http://www.pharmiweb.com/
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Hoe zoeken? 

Search Boleans 

 Key words hardskills 

 Key words softskills 

 Function title 

 Region 

 Workregime 
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CV & Motivatiebrief 

 Doel(en) 

 

 Opzet & Inhoud 

 

 Hoe begin ik er aan… 
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Gesprek: wat nu? 

 Voorbereiding 

 

 Tijdens het gesprek 

 

 Opvolging 
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VOOR HET GESPREK 
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Prep yourself! 

 Bezoek de website van het bedrijf 

 Bekijk op LinkedIn of je connecties hebt 

 Neem de vacature grondig door 

 Wat zoeken ze? 

 Op welke vaardigheden ligt de focus? 

 Zoek de link met jezelf 
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Laboratoriumtechnoloog Protein Core  

Je zal werkzaam zijn binnen de VIB Protein Core die service verleent aangaande 

klonering, recombinante expressie, productie en zuivering van eiwitten voor alle 

onderzoeksgroepen van het VIB en externe partners. 

 

Vereisten om de functie succesvol te kunnen uitvoeren: 

 professioneel Bachelor of Master bij voorkeur in farmaceutische, biochemische, 

chemische of biotechnologische wetenschappen 

 vlotte kennis van het Engels, zowel gesproken als geschreven 

 vlotte PC kennis (Windows, Word, Excel en Powerpoint) 

 accuraat en precies werken, ook volgens vaste protocol 

 Volgende elementen zijn een pluspunt maar niet vereist: 

 ervaring met moleculaire technieken (PCR, SDS-PAGE, …) 

 ervaring met recombinante expressie van eiwitten en eiwitzuivering 

 Verder heb je een persoonlijkheid die belang hecht aan open communicatie, zich 

flexibel opstelt en organisatorisch van wanten weet. 

 VIB hecht veel belang aan diversiteit, gelijkheid en respect voor iedereen.   
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TIJDENS HET GESPREK 
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Vragen – hardskills & Situaties 

 Bespreek kort je CV. 

 Bespreek kort je opleiding. 

 Waarom heb je deze opleiding gekozen? 

 Waarover ging je thesis 

 Ben je bereid te verhuizen? 

 Ben je bereid te reizen? 

 Hoe kwam je op de hoogte van deze 

vacature? 

 Waarom wil je bij ons bedrijf komen 

werken? 
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Vragen - softskills 

Wat zijn je sterktes?          Wat zijn je 

zwaktes? 

Wat is jouw droomjob?          Beschrijf jezelf! 

Naar wie kijk je op?          Wat motiveert jou? 

Wat zijn jouw carrièredoelstellingen?    Wat maakt je gelukkig? 

Wie of wat krijgt je 's ochtends uit bed? 

Welk boek heb je het laatst als ontspanning gelezen? 

Wat zijn je hobby's? 

Wat is jouw favoriete website? 

Wat maakt je oncomfortabel? 

Wat zou je graag bereiken na je eerste 30, 60, 90 dagen in deze 

functie? 

Vertel eens over een moeilijke situatie die je tot een goed einde hebt 

gebracht. 

Op welke verwezenlijking ben je het meeste trots? 

Vertel eens over een grote fout die je hebt gemaakt. 

Welke belangrijke vragen heb ik volgens jou niet gesteld? 
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Vragen – Gesprek afronden 

 Welke cultuur heerst er in het bedrijf 

 In welk team kom ik terecht, hoe groot is dit? 

 Hoe beschrijft u de leidinggevende? 

 Hoe ziet er een typische werkdag of week uit? 

 Hoe zit het met opleidingen & bijscholingen 

 Wanneer mag ik feedback verwachten 
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NA HET GESPREK 
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Na het gesprek 

 Wees pro-actief, volg je procedure mee op 

 Kijk op LinkedIn of je nog connecties kan maken 

 Bedankt de persoon met een mailtje 

 Deel een positieve ervaring op Social Media 
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ELEVATOR PITCH 
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Elevator Pitch = ? 
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COMMUNICATIE = HOREN, ZIEN & ZWIJGEN 
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Tips 

• Wees duidelijk & concreet 
 
• Let op je non-verbaal taalgebruik 

 
• Pas je aan, aan je gesprekspartner 

 
• Luister naar de andere  
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Voorbeeld 

Mijn naam is Fabienne, Fabienne Vanwynsberghe.  
 
Als HR Manager ben ik het interne aanspreekpunt van mijn 
college’s betreffende allerhande HR gerelateerde topics. 
 
Samen met hen kijk ik naar hun groeipotentielen & werk ik op 
maat gemaakte opleidingsplan uit. 
 
Mijn passie voor mensen, innovatie & werken in een change 
omgeving is datgene wat me dagelijks drijft. 
En het mooie is, dat deze aspecten allemaal terug te vinden zijn 
in mijn huidige job. 
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Aan jullie!  
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LinkedIn 
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Wat? 

 LinkedIn is het grootste, online zakelijke netwerk van de 

wereld 

 

 LinkedIn is geen netwerk in de persoonlijke sfeer 

 

 Wat LinkedIn zo krachtig maakt is dat het ons netwerk 

inzichtelijk maakt. Het vertelt ons via wie we verbonden 

zijn met de mensen die we zoeken.  

 

 Gebaseerd op 3 fundamentele principes van (online) 

netwerken  
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Principes 

http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc&feature=fvst
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Hoe kan LinedIn je helpen? 

Netwerk uitbouwen 

Zich aansluiten bij groepen en 

deelnemen aan discussies 

Profiel optimaliseren 
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Grootste Fout ?! 
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Een aantrekkelijk profiel? 

 
 Professioneel profiel met foto 

 
 Besteed aandacht aan je samenvatting – elevator pitch 

 
 Omschrijf je specialisatie 

 
 Beschrijf je huidige rol en je voorgaande rollen 

 
 Voeg interesses toe 

 
 Voeg toe hoe men jou kan contacteren 

 
 Grow your network! (know – like – trust) 

 
 Deel en neem deel! 
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Fields of 
XPErtise 
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Solutions for every Phase in the drug  
development cycle 

 
 
 
 
 
 
 

Trial 
Reports 

& Articles 
Statistics 

Data  
Management Submission 

Sales &  
Marketing 

Price &  
Reimburse-

ment 

Production 

RA Manager 
  RA Support 
    RA Writers 
      Publishers 
             … 

    Customer Sales 
         Associates,                         
            Sales Reps, 
              Marketing  
                Managers …       

   Validation  
      Engineer, 
        QA Officer, 
       Lab technician, 
         Supply Chain 
             Manager… 

Project 
  Manager, 

   CTAs, Research 
     Physicians, 

            Nurses … 

Data Manger, 
 Data Entry 

Clerks 
… 

Statisticians 
… 

Writers, 
Publication 
   Manger, 
     Document 
       Manager… 

 Regulatory 
     Affairs 
         … 

Study Director 
… 

Planning 

Project del ivery  

Project  management  

Scientific Writing, Publications (writing & management), Congress Activities, Administrative Assistance,  
Quality Assurance, Translations, IT Solutions (e-learning, document management, applications, smart 
templates) 

Customer Service Associate Teams, Sales Teams,  Remote Calls, Patient Training/ Information 
Management, IT System Support, patient support programs 

Expert  
Sourcing  

Permanent  
Placement  

Staffing & Consultancy 

Outsourcing Services 
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Clinical Technical 

Our 
fields 
of 
XPErtise 
 
 

Sales & Marketing Medical 
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Our fields of XPErtise 
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