DE BAAN DIE IK ZOEK............
Als je op zoek bent naar werk, waar let je dan op?
Je hebt (vaak ongemerkt) een lijstje in je hoofd.
•
Je wil bijvoorbeeld een baan in Amsterdam. Dus kijk je niet naar banen buiten de stad.
•
Je zoekt in een bepaalde richting, bijv. administratief werk.
•
Je wil bijvoorbeeld niet meer dan drie dagen werken etc. etc.
•
Je wil bijvoorbeeld heel graag in een team werken
Het is handig om voor jezelf duidelijk te hebben wat je belangrijk vindt.
Dat geldt voor arbeidsvoorwaarden zoals uren en salaris maar ook voor arbeidsomstandigheden
bijvoorbeeld of je in een team of zelfstandig werkt.
STAP 1. Maak een lijst van zaken die jij belangrijk vindt:
(Op pagina 2 vind je voorbeelden van zaken waar je aan kunt denken.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met behulp van je wensenlijst kun je gerichter zoeken naar werk dat bij jou past.
Belangrijk is wel om je wensenlijst te toetsen:
* Wat is absoluut belangrijk:
Wat zijn ‘harde eisen’ zijn (bijv ik wil maximaal 24 uur per week werken) en wat mag lager op je lijst staan?.

* Wat is haalbaar?
Zijn die banen er? (als je graag een salaris van een ton per maand wil....)
* En wat moet er eventueel nog gebeuren?
Bijv. als je arts wil worden, heb je wel de opleiding daarvoor nodig

STAP 2. Hoe belangrijk? Maak een volgorde.
Wat is absoluut belangrijk? Aan welke voorwaarden moet een baan voor jou absoluut voldoen?
Geef dit een 1.
En wat komt daarna? Geef dit een 2, etc.
Zet vervolgens de aangevinkte punten op volgorde, de belangrijkste bovenaan,
(je kunt gebruik maken van de hulplijsten op pagina 2 en 3)
STAP 3. Toets je wensenlijst
Advies: bespreek je wensenlijst eens met anderen, Zo kijk je er zelf ook nog eens kritisch naar.
Het kan helpen om na te gaan of het (nu) haalbaar is en wellicht kom je nog op iets dat je
vergeten bent.

VEEL SUCCES!
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BIJLAGE A : DE BAAN DIE IK ZOEK............
Hulplijst voor zaken die jij belangrijk vindt: (zie de toelichting op pagina 1)
Stap 1: De baan die ik zoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
In de linkerkolom staan voorbeelden. In de middelste kolom kun je opschrijven wat voor jou
belangrijk is.

Stap 2:
Hoe
Belangrijk?

Soort werk (bijv.administratief,
schoonmaak,onderzoek,lesgeven)
Soort organisatie (winkel, bedrijf,
soort organisatie)
Passend bij je opleiding /ervaring
Plaats (hoeveel reistijd bijv.)
En hoe bereikbaar (fiets,auto,
openbaar vervoer, lopend)
Aantal uren/werkdagen
Salaris
Opleidingsmogelijkheden
Mogelijkheid om thuis te werken

De baan die ik zoek , is voor mij passend als:
Ik leuke collega’s heb
Ik een goede leidinggevende heb
De verantwoordelijkheid groot is en
ik er mijn best voor moet doen
Het werk makkelijk is
Ik ongestoord kan werken en veel
alleen kan doen
Ik in een team werk
Taken en verantwoordelijkheden
duidelijk zijn.
Er veel afwisseling is zodat geen
dag hetzelfde is
Ik ook thuis kan werken
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BIJLAGE B: DE BAAN DIE IK ZOEK............
Hulplijst : Zet de punten die op pagina 2 een cijfer hebt gegeven, in deze tabel, op volgorde van
belangrijkheid, de belangrijkste bovenaan.
De volgende voorwaarden zijn voor mij absoluut belangrijk :
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