
Zowel onze collega’s als de ZZP’ers waar wij
mee samenwerken, vragen regelmatig tips hoe
ze hun cv het best kunnen opstellen om de
opdracht te kunnen bemachtigen die zij het
liefst willen vervullen. Wij helpen hen daar
graag bij, want er is immers niets leuker dan
de juiste kandidaat plaatsen op een nieuw en
uitdagend project waar hij of zij blij van wordt. 

Een aantal tips die wij geven, wil ik graag met
jullie delen. Wellicht leiden ze jou ook wel naar
de perfecte match!

Tip 1: Stel jezelf voor.
Beschrijf, kort en krachtig, op welke vlakken jij
de afgelopen periode kennis en ervaring hebt
opgedaan en waar je passie ligt. En, misschien
nog wel belangrijker, wat voor type mens je
bent en hoe jij je werk aanpakt.

Tip 2: Motivatie
Een opdrachtgever waardeert het altijd als je
een korte en gerichte motivatie toevoegt aan je
cv, waarin je duidelijk aangeeft waarom deze
specifieke opdracht jou op het lijf is
geschreven. Onze tip is dan ook, om dit telkens
opnieuw te beschrijven in je cv en hier geen
standaard stukje tekst van te maken. Iedere
opdracht, iedere klant en iedere rol is immers
anders!

Tip 3: Verwijder “overbodige” informatie
Stel je hebt je ontwikkeld tot cloud engineer,
maar bent in het verleden gestart als
helpdeskmedewerker. Of je bent vroeger
service delivery manager geweest, maar je
passie en ervaring van de laatste jaren ligt bij 

een rol als projectmanager. Maak dan hooguit
een korte opsomming van de rollen die je in
het verleden hebt vervuld en bij welke
organisaties, maar laat een uitgebreide
omschrijving van je taken van destijds
achterwege. Leg de focus op waar op dit
moment je hart ligt en waar je goed in bent en
houdt in gedachten waar je naartoe wilt.
Tenzij je ervaring uit het verleden natuurlijk
van toegevoegde waarde is op de opdracht
die je graag wilt uitvoeren.

Tip 4: Opleidingen, cursussen en certificaten
Plaats een overzichtje in je cv, waarin je al je
opleidingen, cursussen en certificaten
benoemt en geef erbij aan wanneer je bent
gestart en het traject hebt afgerond met een
diploma, bewijs van deelname of certificaat.

Tip 5: Kennisgebieden
Benoem overzichtelijk en puntsgewijs je
kennisgebieden. Doe dit zo uitgebreid
mogelijk, want een “exotisch” kennisgebied,
kan wel eens doorslaggevend zijn voor een
opdrachtgever. Laat echter sterk verouderde
kennis buiten beschouwing. Niemand zoekt
immers meer iemand met kennis van
bijvoorbeeld Windows 98 of Word Perfect.

Tip 6: Werkervaring 
Benoem overzichtelijk, puntsgewijs en zo
uitgebreid mogelijk welke taken je bij je
opdrachtgevers hebt uitgevoerd. Leg vooral
de nadruk op de werkzaamheden waar je je in
hebt gespecialiseerd én die je in een volgende
opdracht graag opnieuw wilt toepassen en
waar je je eventueel verder in wilt
ontwikkelen. 
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Tip 9: Tarief
Een compleet beeld van een kandidaat is altijd
een voordeel. Heb je en vaste tariefstelling?
Voeg dit dan toe aan je cv. Dan kunnen daar
geen misverstanden over ontstaan!

Tip 10: Vraag een second opinion én deel je cv
Het is altijd een goed idee om je cv te
onderwerpen aan een second opinion. Wij
overleggen dagelijks met collega’s en
freelancers over verbeteringen in hun cv. Vaak
als we in gesprek zijn met een kandidaat, komt
er veel interessante informatie naar boven, die
niet in het cv staat, maar wel van belang is om
hem of haar te kunnen matchen met de
perfecte, nieuwe opdracht. Wil je ook een keer
met ons sparren? 

Laat dan gerust je cv achter op
https://www.detacherendoejezo.nl/profiel_
aanmelden/. Wij nemen dan persoonlijk
contact met je op, om er samen doorheen te
lopen en komen vast nog op een paar tips. En
wie weet, hebben wij de perfecte nieuwe
opdracht wel voor jou!
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Tip 7: Persoonlijke gegevens
Voor velen misschien een overbodige tip, maar
er ontbreekt nogal eens belangrijke informatie
op de cv’s die wij ontvangen. Bijna iedere
opdrachtgever wil de volgende informatie
ontvangen:

·Voornamen en achternaam
·Geboortedatum
·Woonplaats
·Mobiel telefoonnummer 
·Emailadres

Tip 8: Beschikbaarheid
Opdrachtgevers en recruiters vinden het
prettig om in één oogopslag te kunnen zien
per wanneer je beschikbaar bent, hoeveel uur
per week je aan de slag kunt en of je al
vakanties gepland hebt. Best handig om deze
informatie op je cv te plaatsen.
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