
Van vacature naar nieuwe uitdaging!

Je hebt alle moed bij elkaar geraapt en besloten om te solliciteren op jouw 
droombaan bij Actief Werkt!, maar dan? 

We maken een eerste screening op basis van jouw CV en motivatie. Wanneer we 
nog vragen hebben, nemen we telefonisch contact met jou op. Wij streven ernaar 
om jou zo snel mogelijk terugkoppeling te geven over jouw sollicitatie. Zo kunnen  
wij meteen actie ondernemen en weet jij waar je aan toe bent! 

Uitnodiging kennismakingsgesprek
Wanneer we voldoende aansluiting nodigen we je telefonisch uit voor een 
persoonlijk kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek heb je met een  
van de Corporate Recruiters van Actief Werkt!. In dit gesprek vertellen wij meer 
over Actief Werkt! maar zijn wij vooral heel benieuwd naar jou en jouw ambities. 

Na het kennismakingsgesprek neemt de Corporate Recruiter contact met je op  
over de terugkoppeling van het gesprek. 

Online assessment
Na het kennismakingsgesprek nemen we een online assessment af. Deze test 
gebruiken we niet alleen als selectiemiddel, hij kan ook goed van pas komen in  
jouw verdere loopbaan bij Actief Werkt!. 
De Corporate Recruiter neemt na het afronden van het assessment contact met 
jou op om de testresultaten met je te bespreken. Dit geeft je inzicht in de resultaten 
maar zorgt er ook voor dat wij jou nog beter leren kennen!

Tweede gesprek met jouw toekomstig leidinggevende(n)
Na het online assessment wordt er een tweede gesprek ingepland. Het tweede 
gesprek voer je met jouw toekomstig leidinggevend(e) waar vaak nog iemand bij 
aansluit. Dit kan bijvoorbeeld de regiomanager zijn. In sommige gevallen volgt nog 
een derde gesprek, ter kennismaking met het team of om de arbeidsvoorwaarden 
verder door te spreken. Wanneer alle partijen positief zijn, volgt een aanbieding.

En dan…
Als je alle stappen bent doorlopen en toezegt akkoord te gaan met jouw nieuwe 
uitdaging bij Actief Werkt!, mogen we jou feliciteren! We verwelkomen je graag en 
zorgen ervoor dat jij je snel op je plek voelt zodat je vol energie aan jouw nieuwe 
uitdaging kan beginnen!


