
TRICKSTRICKS
TIPS&

Vind een bijbaan, 
stage of vakantiewerk!

Jij bent op zoek naar werk. Maar waar begin je dan?

Deze tips&tricks helpen je met die eerste stappen,

dan wordt het zoeken meteen wat makkelijker! 

Kom je er niet uit? Je kunt altijd even contact

opnemen met Emma at Work:

Noord Holland: 

Marloes@emma-at-work.nl | 06 279 096 92

Utrecht: 

anouk@emma-at-work.nl | 06 254 767 81

Zuid Holland: 

lilian@emma-at-work.nl | 06 401 878 80



TRICKSTRICKS
TIPS&

1.

STEL JEZELF EERST DEZE 5 VRAGEN: 

Welke werkgevers/bedrijven lijken jou leuk? Heb je vrienden die op een leuke plek

werken? Maak eens een lijstje!

2.
Beschikbaarheid: wanneer wil en kan je werken? Doordeweeks, in de avonden of weekenden? En hoeveel

uren per week? Hoe combineer je studie en werk? Ga je nog op vakantie of weekendjes weg?

Waar ben je goed in? Bedenk 3 kwaliteiten mét een voorbeeld erbij waarin je dit ziet. Vind je dit moeilijk?

Je familie/vrienden weten dit vaak heel goed!3.

4. Heb je iets nodig van je werkgever ivm jouw ziekte/aandoening om je werk goed te kunnen doen?

(bijvoorbeeld een extra pauze, kortere werktijden, rolstoel- vriendelijk etc.)

Werken in de buurt     

Maximaal x aantal uur

Fysieke belastbaarheid

Leuke collega’s

Wat vind je belangrijk? Bijvoorbeeld:

 

5.
De inhoud van mijn werk (bv: moet

aansluiten bij mijn studie)

Mijn uurloon of andere beloningen

 



Maximaal 1 a 2 A4’tje. 

Voeg een leuke foto toe (tip: zorg voor neutrale

achtergrond en geen selfie)

Persoonlijke gegevens: voor- + achternaam,

woonplaats, geboortedatum, e-mailadres,

telefoonnummer, rijbewijs.

Opleiding(en), school en start + einddatum

Eventuele werkervaring: stages, vrijwilligerswerk, je

oppasbaantje of krantenwijk.

Nevenactiviteiten: zoals penningmeester / voorzitter

van een vereniging of commissie. 

Sport en Hobby’s 

Opleidingen en werkervaring: de meest recente

ervaring staat bovenaan. 

Laat je CV checken op spellingfouten! Bijvoorbeeld

door onze sollicitatie coaches.

Maak je CV aantrekkelijk en overzichtelijk. Zoek een

voorbeeld op internet dat je mooi vindt! Klik hier voor

verschillende CV voorbeelden 

Een werkgever moet enthousiast worden van jouw

verhaal.

Vertel wie je bent en wat je doet.

Waarom wil je graag bij dit bedrijf werken?

Wat kan je goed en wat past bij de bijbaan/stage?

Al werkervaring opgedaan? Licht toe wat jouw taken

waren en wat je hebt geleerd.

Kun je snel starten? Deel dit dan meteen.

Houd het kort maar wel minimaal een half A4tje.

Waar moet je aan denken:

Tip: maak een video om jezelf voor te stellen en je

motivatie te vertellen. Een beeld zegt meer dan 1000

woorden! Zie het voorbeeld van Rosalie hier:

Salaris check - minimumloon:

Wat ga je verdienen? Je loon hangt af van jouw leeftijd,

de sector waarin je gaat werken en de CAO afspraken

die voor deze sector gelden. Check en overleg dit

voordat je begint! 

Hier vind je een overzicht van het wettelijk

minimumloon.

MOTIVATIE CHECK
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CV CHECKLIST

https://www.youngcapital.nl/sollicitatietips/cv/cv-voorbeelden
https://youtu.be/cGW1llBz-W0
https://youtu.be/cGW1llBz-W0
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021


Een gesprek voor een bijbaantje of stage duurt vaak 10 – 30

minuten. Vraag er naar als je wordt uitgenodigd op gesprek.

Kom op tijd! Ja echt: je staat 1-0 achter als je te laat komt.  

Laat de beste versie van jezelf zien! Dus: zorg dat je er

verzorgd uitziet en lekker fris ruikt. Draag schone en nette

kleding, pak een extra goede deo en wacht met die sigaret

tot na je gesprek.

Bereid het gesprek voor. Het liefst met iemand uit je

omgeving. Of je coach via Emma at Work.  

“Met wie heb je een gesprek?” Uhm….even opzoeken.

Checken dus van tevoren! 

Van tevoren...

HET SOLLICITATIEGESPREK,  WAT NU?
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Stel zelf ook vragen! Belangrijk is bijvoorbeeld: 

Afspraken maken over hoeveel uur je gaat

werken. 

Moet je wel eens overwerken? Is dat oké

voor jou? Zo ja, hoe vaak wil of kan je dat?

Wat krijg je betaald? En krijg je

bijvoorbeeld ook vakantiegeld of andere

extra’s? Het is niet gek hier op een nette

manier naar te vragen. 

Bedank altijd even voor het gesprek.

Het einde van het gesprek..

Ben je zenuwachtig? Zeg het even aan het begin van het

gesprek! Dat lucht op en zo kan de ander je even op je

gemak stellen. Dat praat al een stuk makkelijker! 

Kijk de mensen tegenover je altijd aan als je praat.

Je kunt de volgende vragen verwachten in het gesprek:

Wat is je beschikbaarheid?

Waarom wil je hier graag werken?

Waar ben je goed in? Heb je hier voorbeelden van?

Tijdens...

Maak er een leuk gesprek van. Bedenk

bijvoorbeeld vooraf een paar persoonlijke

vragen. Bijvoorbeeld: ‘Wat vind je zo leuk aan

dit bedrijf?’ of ‘Hoe is de sfeer tussen

collega’s?’

Wat vertel je over jouw beperking/ziekte? Dat

bepaal je zelf. De training ‘Jij bepaalt’ geeft je

hierover meer tips. Interesse? Check in bij je

consultant.  

Zoek je een stage? Check wat de eisen van

jouw school zijn en bespreek dit eventueel met

een mentor/stagebegeleider.

Extra...



Receptionist of gastvrouw/heer

Kassamedewerker

Administratief thuiswerk

Social media bijhouden voor het bedrijf van je oom (kan vanuit huis)

Servicebalie (bijv bij supermarkt of treinstation)

Telefonist bij een bezorgservice (bestellingen opnemen bij 

Klantenservice bij bijvoorbeeld Bol.com, HelloFresh, Coolblue 

Oppassen 

Bijles geven (zoek op huiswerkinstituten) 

Ga vrijwilligerswerk doen bij die ene leuke organisatie. Bouw een 

Wees creatief! Help je oude buurman met boodschappen, 

Check thuiswerkvacatures.nl

die pizzazaak i.p.v. pizzakoerier)

of Zalando. Zoek een leuk bedrijf met een jong team!

netwerk op en maak je eigen Ingang om betaald aan het werk te komen!

begin je eigen honden uitlaat service of start je eigen mini-onderneming 

op www.etsy.com

HANDIGE SITES

Bijbanen en vakantie werk         

youngcapital.nl/vacatures-jongeren

bijbanaan.nl                             

studentenvacature.nl                       

studentjob.nl

indeed.com

thuiswerkvacatures.nl

Stages

stagemarkt.nl/Zoeken

studentenbureau.nlTRICKSTRICKS
TIPS&

FYSIEK MINDER BELASTBAAR?

Werk achter een bar of vakken vullen wordt lastig. Wat moet je dan? Nou, dit

bijvoorbeeld:

https://www.thuiswerkvacatures.nl/
http://www.etsy.com/
https://www.youngcapital.nl/vacatures-jongeren
http://www.bijbanaan.nl/
https://www.studentenvacature.nl/
https://www.studentenvacature.nl/
http://www.studentjob.nl/
https://www.indeed.com/
https://www.thuiswerkvacatures.nl/
https://www.stagemarkt.nl/Zoeken
https://www.stagemarkt.nl/Zoeken
https://www.studentenbureau.nl/
https://www.studentenbureau.nl/


WHAT ELSE? 
CHECK IN BIJ JOUW CONSULTANT VOOR:

1 op 1 coaching

Trainingen met andere jongeren
Al onze trainingen organiseren we samen met professionals uit het bedrijfsleven en zijn gericht op jouw ontwikkeling

en het vinden van een (eerste) baan. Samen met andere jongeren word je in één dagdeel bijgespijkerd over een

bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld een sollicitatietraining, of leren grenzen aangeven, jouw consultant weet goed wat er

bij jou past.

Netwerk van bedrijven

Heb jij werkgerelateerde vragen waar je graag wat dieper op ingaat? Ga in gesprek met één van onze professionele

coaches. Hier bespreek je punten waar jij tegenaan loopt of waar je vragen over hebt. Het kan bijvoorbeeld gaan over

grenzen aangeven, voeren van goede sollicitatiegesprekken, het achterhalen van je kwaliteiten of het uitzoeken welk

werk goed bij je past.

Je kunt met een groep jongeren meedoen aan een mentor program (6 maanden) waarin je gekoppeld wordt aan een

mentor uit het bedrijsleven en gaat werken aan jouw doelen. Je kunt een oefensollicitatie doen bij een bedrijf om te

oefenen voor het echte solliciteren. Ook bieden we we dit jaar werkervaringsplekken of meeloopdagen aan, zodat je

een kijkje kan nemen op de werkvloer.

emma-at-work.nl
Deze tips en tricks zijn handig als je net begint met werken. Ben je op zoek

naar meer verdieping? Check dan ook de website! 

http://www.emma-at-work.nl/

