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Boost jouw CV met deze 10 tips

1. Profielfoto

Mensen zijn visueel ingesteld en kijken dus vaak als eerste naar je profielfoto. Kies een recente
professionele foto van jezelf of laat er een maken. (Kijk bij voorkeur recht in de camera en glimlach,
want dan word je direct sympathieker gevonden.

2. Personalia

Als interim finance recruitment bedrijf zien wij dagelijks verschillende CV's voorbij komen. Naar onze
mening die we hebben gevormd door eigen ervaring zijn dit de onmisbare contactgegevens:
- je voor- en achternaam
- je adres
- je telefoonnummer
- je e-mailadres (representatief)
Extra: 
- Beschikbaarheid in uren
- Per wanneer je beschikbaar bent

3. Profieltekst

Gebruik je profieltekst om jouw kernkwaliteiten toe te lichten. Neem de tijd voor dit stukje waarin je
vertelt; wie je bent, waar jouw interesses liggen, welke levensquote jou typeert en wat je hobby’s zijn. 
TIP: Jouw persoonlijk DISC-profiel kan je goed helpen om invulling te geven aan de profieltekst.

4. Vrijwilligerswerk & bestuursfuncties

Ben jij betrokken bij een stichting of ben jij actief als vrijwilliger? Laat dit dan zeker op jouw CV
blijken. Welke vorm van vrijwillgerswerk dan ook, of je nu voetbaltrainer bent, mensen helpt bij het
oplossen van hun financiële problemen of je buurjongen bijles geeft. 

(K)lantcontact
(M)anagementrapportages
(S)takeholdermanagement

5. Werkervaring

Vul je werkervaring zo compleet mogelijk in. Doe dit met een duidelijke functietitel, de plaatsnaam
van de opdrachtgever en de periode waarin je in deze rol hebt gewerkt. Gebruik hiervoor bulletpoints
of korte omschrijving. Zo krijgen bezoekers van jouw CV een nog beter beeld van jouw achtergrond
en werkzaamheden. 

Wanneer je te werk gaat met opsomming of bulletpoints, sorteer dan de regels op alfabetische
volgorde.

Voorbeeld:



9. Talen

In de huidige markt maak je het verschil door je softskills. Zeker gezien we steeds Internationaler te
werk gaan is het spreken en vaardig zijn van een vreemde taal een grote pré. Voeg ze daarom zeker toe
aan je CV. 

Als je je talen inderdaad op je cv zet, dan is het we  belangrijk dat je daarbij eerlijk bent over je
talenkennis en het taalniveau dat je beheerst. Overschat je talenkennis niet en lieg niet op je cv.
Werkgevers of recruiters kunnen je talenkennis tijdens de sollicitatieprocedure gemakkelijk testen.

Op het cv geef je bij het onderdeel “Talen” of “Talenkennis” per taal aan wat je niveau is. Gebruik daarbij
de volgende niveaus: moedertaal, vloeiend (uitstekend), goed, redelijk (voldoende). Gebruik in elk geval
nooit woorden als zwak en slecht.

6. Opleidingen & Certificaten

Bij Opleiding & Certificaten kun je opgeven welke opleiding(en) je hebt gevolgd en welke certificaten je
hebt behaald. Licht hierbij de meest relevante, oftewel de hoogst genoten opleiding uit. Als je
bijvoorbeeld al een Universitair diploma hebt, laat dan middelbare school opleidingen en stages weg,

8. Vaardigheden & Softwarekennis

Heb jij specifieke skills of softwarekennis, dan is het van belang om deze expliciet te presenteren op
je CV. Denk hierbij aan kennis in Excel, SAP, ERP of Photoshop. Probeer uiteraard zo veel mogelijk
skills te benoemen die van toegevoegde waarde zijn voor jouw werkveld. 

7. Gebruik symbolen of iconen

Gebruik symbolen of iconen om je CV leuk leesbaar te maken.
Je kunt eventueel ook gebruik maken van dikgedrukte woorden
of kleuren om jouw CV er net wat hipper uit te laten zien.



10. Wat moet je vooral niet doen

Gebruik op je CV geen vakantiefoto, feestfoto, beschonken foto, foto waar nog delen van andere
personen op staan, wazige of donkere foto of een niet recente foto waardoor je niet meer lijkt op de
persoon die je was op het moment van de foto.

Vermeld geen (uitgebreide) informatie over je basisschool of bijbaantjes. Alléén bijbaantjes die
relevant zijn voor de functie waar je op solliciteert kun je eventueel laten staan.

Als blijkt dat je op je cv hebt gelogen over je kwaliteiten of diploma's, loop je zelfs het risico om
ontslagen te worden. Niet doen dus! Eerlijkheid duurt nu eenmaal het langst.

Slordigheidsfouten of taal- en tikfouten. Dit geeft geen krachtige indruk. 

TIP: Heb je moeite met schrijven, laat je CV dan voordat je deze verstuurd eerst nog even nakijken
door iemand. 

Heb jij hulp nodig bij het opstellen of controleren van jouw CV, of wil jij een professioneel CV op maat
waarmee jij een verbluffende eerste indruk maakt? 

Kom dan met ons in contact via info@employyourself.nl


