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Op zoek naar werk?  
 
Maar hoe komt u aan een baan? En waar kunt u (online) naar toe? Met 
deze infotheek helpen we u op weg naar werk. 
 
Maak een CV! 
Een Curriculum Vitae (kortweg CV) is een samenvatting van uw diploma’s en 
werkervaring aangevuld met uw persoonlijke kwaliteiten. Met uw CV presenteert u 
zich bij werkgevers. Vaak wordt bij sollicitaties om een CV gevraagd, meestal als bijlage 
bij een sollicitatiebrief. Met de opkomst van internet komen er steeds meer 
mogelijkheden om CV’s algemeen beschikbaar te maken. Via vacaturesites, maar ook 
op sociale netwerksites zoals linkedin. 
 
Wilt u hulp bij het maken of verbeteren van uw CV? 
Kijk dan eens op www.sollicitatiehulp.nl of www.sollicitatiedokter.nl. Ook voor hulp bij 
het maken van een sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek, kunt u op 
deze sites terecht.  
 
Waar vind je vacatures? 

De meeste vacatures staan op het internet, maar hoe vind je binnen deze jungle aan 

vacatures die vacatures die bij je passen?  

Tip 1: Het is beter gericht binnen een vacaturesite te zoeken dan via zoektermen 

binnen een zoekmachine. Hieronder enkele vacaturesites die goed werken: 

www.werk.nl: hier kunt u vacatures zoeken en gelijk solliciteren. Ook kunt u uw CV 

achterlaten. 
www.vacatures.nl: hier kunt u met een zoekterm en een woonplaats vacatures zoeken.  
www.parttimewerk.nl: hier kunt u parttime vacatures zoeken. 
Tip 2: Maak een emailalert aan. Bij de meeste vacaturesites is het mogelijk om een 
emailalert aan te maken. U krijgt dan een email wanneer er een vacature is die aan uw 
zoekopdracht voldoet. 
Tip 3: Kijk ook eens op de websites van uitzendbureaus. Meestal kunt u zich online 
inschrijven en/ of uw CV achterlaten. Bovendien hebben zij werk bij u in de buurt. 
Tip 4: Maak gebruik van uw netwerk. Vraag regelmatig aan iedereen die u kent of zij 
nog ergens werk voor u weten. Denk hierbij ook aan het gebruik van social media zoals 
facebook, twitter of linkedin. Als u deze kanalen slim wilt inzetten volgt u dan eerst 
een online training. UWV biedt deze online aan. Deelnemen aan Online training ‘Vind 
een baan met social media’ 

 Ga naar werk.nl » en 
 log in in de Werkmap met uw DigiD. 
 Klik vervolgens in het linkermenu onder de kop ‘werk zoeken’ op de link 

‘online trainingen’. 
 
Heeft u geen computer of toegang tot internet? 

Op de volgende plekken zijn computers met internet openbaar toegankelijk: 

 de bibliotheek. Dit kan zowel in Beuningen als in Nijmegen 

 het UWV WERKbedrijf in Nijmegen (Mariënburg 30)  
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 het Werkbedrijf aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen. Hier zijn ook 

gastheren/ gastvrouwen aanwezig die u kunnen helpen 
 
Meer informatie?  
Het Werkbedrijf brengt u in contact met werkgevers en vacatures. Meer weten? Neem 
contact op met het Werkbedrijf via www.werkbedrijfrvn.nl, info@wbrn.nl of per telefoon 
024-75 17 500.  
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