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Algemeen 
Facebook gaat met jouw sollicitatie 
gebruik maken van jouw profiel. Maar ook 
geef jij de werkgever toegang tot jouw 
openbare profiel. Belangrijk dus om die 
goed in te vullen en te voorzien van veel 
informatie. Ga naar jouw Facebook profiel 
en klik op info.  Let op de volgende zaken:  
 
Werk en opleiding 
Hier kan je jouw ervaring, opleiding en 
professionele vaardigheden toevoegen.  
 
Werk: Vul jouw werkervaring in. Zorg 
ervoor (zover dat kan) dat je werkervaring 
gekoppeld is met de bedrijfspagina van 
jouw (voormalig) werkgever. Bij Functie 
vul je de functie in die het meest van 
toepassing is voor jou. Dit hoeft niet jouw contractfunctie te zijn, maar moet wel de lading dekken. Je 
kunt vervolgens aangeven van wanneer tot wanneer je ergens hebt gewerkt. Heb je veel gewisseld in 

een periode? Vul dan alleen het jaartal in.  
 
Wees in je omschrijving zo compleet mogelijk. Omschrijf de taken en 
verantwoordelijkheden. Eventueel kan je dit overnemen van je LinkedIn profiel 
of CV. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid op “iedereen” staat. Zodat jouw 

potentiële werkgever dit kan inzien.  
 
Het is belangrijk dat je omschrijving bij je werkervaring aan de volgende voorwaarden voldoet:  
 Gebruik opsommingen. Dit vergroot de leesbaarheid.  
 Gebruik zoekwoorden die gangbaar zijn in jouw vakgebied. Denk daarbij ook aan 
verschillende benamingen voor jouw beroep.  
 Gebruik positieve woorden en omschrijf resultaten! 
 
Tip: Ga naar http://www.messletters.nl/symbols/ voor symbolen die je kan kopiëren en plakken in het 
tekstvak. Zo kan je een opvallende opsomming maken! 
 
Projecten: Per werkervaring kan je projecten toevoegen. Je kunt eventuele collega’s hierbij 
toevoegen, maar dat hoeft net. Gebruik dit onderdeel zeker! Hiermee kan je namelijk de nadruk op 
bepaalde ervaringen leggen.  
 
Professionele vaardigheden: Zorg dat je vaardigheden benoemt die relevant zijn voor je publiek. 
Bedenk ook hier weer waar de selecteur op zoekt en wat jou onderscheidend maakt van de rest! Je 
kan eventueel bij vakgenoten kijken welke vaardigheden ze benoemen. Je kunt denken aan kennis 
van software of wetgeving, maar ook communicatieve skills, gespreksvaardigheden etc. Geen idee 
wat jouw belangrijkste vaardigheden of expertise is? Vraag het aan een ander of ga in gesprek met je 
loopbaanadviseur. 
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Opleiding: Zorg er ook bij jouw opleiding voor 
dat je gekoppeld bent met de 
onderwijsinstelling. Vul bij de omschrijving in wat 
de inhoud van jouw opleiding is geweest, waar je 
in bent afgestudeerd en waar je scriptie over 
ging. Ook stages zou je hier kunnen benoemen. 
Sta je aan het begin van jouw carrière? Neem 
dan de stage als werkervaring op. Vervolgens kan 
je specialisaties toevoegen. Zorg er ook hier voor 
dat het voor iedereen zichtbaar is, zodat het 
meegenomen wordt in jouw openbare profiel.  
 
Lessen: Waar je bij werkervaring projecten kan 
toevoegen, kan je bij opleiding lessen toevoegen. 
Handig om de nadruk te leggen op specifieke 
kennis!  

 
 Plaatsen waar je hebt gewoont 
Zorg ervoor dat je hier in ieder geval de huidige 
woonplaats goed invult.  
 
Contact en algemene gegevens  
In dit deel komen jouw contactgegevens, 
interesses en links te staan.  

Contactgegevens 
Zorg dat je gegevens compleet zijn. Dus ook je mobiele nummer! Wanneer de selecteur snel een 
geschikte kandidaat moet vinden, is het prettig als hij of zij jou kan bellen. Een mail of bericht moet 
eerst gelezen worden voordat ze reactie krijgen. Dit duurt soms te lang. Je hoeft je adres niet 
helemaal in te vullen wat ons betreft. Zorg dat jouw woonplaats ook hier vermeld staat en dat is nu 
voldoende.  
 
Websites en sociale links 
Hier kan je ook een link naar jouw LinkedIn profiel zetten of bijvoorbeeld een link opnemen naar 
jouw CV of CV-website! Let er op dat je alleen sociale website toevoegt die interessant zijn voor jouw 
potentiële werkgever.  
 
Algemene gegevens 
Hier kan je jouw geboortedatum, geslacht en talenkennis kwijt, en zelfs politieke voorkeur, 
geloofsovertuiging en personen die je interessant vindt. Wees voorzichtig met deze gegevens, dit kan 
namelijk discriminatie in de hand werken. Denk goed na over wat je wel en niet op straat wil hebben 
liggen. Vul wel je talenkennis en geboortedatum in. Je kunt per onderdeel aangeven voor wie je het 
zichtbaar wil hebben. Je kunt er dus voor kiezen om jouw politieke voorkeur alleen zichtbaar te laten 
zijn voor vrienden bijvoorbeeld.  
 
Details over jou  
Bij dit onderdeel kan je een stukje over jezelf toevoegen, favoriete citaten toevoegen en bijnamen of 
andere namen toevoegen. Dat laatste is niet zo relevant maar die andere twee zeker wel. Bij “info 
over jou” kan je een samenvatting maken, zoals ook op LinkedIn. Vertel waar je naar op zoek bent en 
iets leuks over jezelf. Favoriete citaten zijn vooral leuk om wat meer van jou als persoon te laten zien.  
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Foto 
Een eerste indruk maak je maar één keer en recruiters en selecteurs kijken op je profiel vaak het 
eerst naar je foto. Zorg dus voor een duidelijke up-to-date foto die laat zien wie jij bent! Probeer je te 
verdiepen in wat jouw ideale werkgever van jou wil zien en wat jij wil uitstralen. Belangrijk is dat de 
foto een rustige achtergrond heeft.  
 

 
Tip: Je kan je foto gratis laten beoordelen door anderen op http://photofeeler.com op zaken 
als professionaliteit, aardigheid, dominantie en meer!  
 

Achtergrondfoto 
Gebruik een afbeelding die jouw vak / expertise / onderscheidend vermogen laat zien!  
 

Tip: Je kunt jouw profiel bekijken alsof je iemand anders bent. Zo kan je controleren of er geen 
gekke foto’s en berichten op jouw profiel staan. Klik op de 3 puntjes rechts boven in en klik op 
“weergeven als”.  
 

Berichten en foto’s 
Je hebt waarschijnlijk door de jaren heen heel wat foto’s geplaatst en berichten gepost op facebook. 
Kijk even goed na wat daarvan allemaal openbaar zichtbaar is. Je wil niet dat al jouw bikinifoto’s en 
boze oproepen de focus van je sollicitatie halen. 
 
Connecties en volgen 
Je krijgt automatisch bericht van bedrijven dat ze een vacature hebben geplaatst als je ze volgt. Volg 
dus zoveel mogelijk bedrijven in jouw branche en binnen jouw werkgebied om de ontwikkelingen 
goed te kunnen volgen! Wees op dit moment nog wat terughoudend mbt het aangaan van 
connecties op Facebook. Nog niet iedereen is er klaar voor om Facebook professioneel te gebruiken 
😉. 
 
 
Heel veel succes met solliciteren op Facebook!! 
 
 

Hulp nodig? 
 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. We helpen je graag! Bel 06-21980720 of mail naar 
info@verheldertalent.nl . Meer weten over onze dienstverlening? Kijk op http://verheldertalent.nl  
 

 


