
HOE IS DE BRIEFINDELING? 

Je sollicitatiebrief ziet er natuurlijk tip top uit. 

  

Waar let je op? 

 alle onderdelen van de brief beginnen aan de linker kantlijn, 

 tussen alle briefonderdelen laat je minimaal 1 regel wit. 

 na elke alinea sla je 1 regel over, 

 aan de linker -en rechterkant van je blaadje houd je een marge van 3 centimeter, 

 de  bijlage staat op de laatste regel en is je curriculum vitae, 

 je  brief bestaat uit een  

 inleiding, 

 kern, 

 slot. 

 

Indeling sollicitatiebrief 

Inleiding Alinea 1  Beschrijf hoe je weet dat er een baan is [Internet, krant, 

vrienden, kennissen], 

 Eventueel kan je verwijzen naar een eerder gevoerd 

telefoongesprek, 

Omschrijf de functie/de baan en dat je daarop solliciteert.  

Voor een open sollicitatie: schrijf dat je een diploma hoopt te 

halen  of hebt behaald en/of een korte introductie van jezelf.  

 

Kern Alinea 2 Beschrijf je motivatie: waarom heb je belangstelling? 

Voor een open sollicitatie: waarom juist voor dat bedrijf?  

 Alinea 3 Beschrijf waarom jij geschikt bent? Denk daarbij aan je 

opleiding.  

Beschrijf je vaardigheden. 

Voor een open sollicitatie: wat voor soort functie zoek je  

 Alinea 4 Ga in op de functie-eisen in de advertentie  

Slot Alinea 5 Vermeld dat je uitziet naar een gesprek. 

Verwijs naar je CV 

Voor een open sollicitatie: vertel dat je graag in aanmerking 

komt voor een functie, wanneer er een vacature ontstaat 

voor iemand met jouw opleiding en vaardigheden. Je kunt 

ook een tijdstip noemen waarop je de organisatie belt om 

een reactie te horen. Dan houd je het initiatief.  

 

Afsluiting  Met vriendelijke groet, handtekening en naam 

Bijlage  Curriculum Vitae 



Als je dus aan de slag gaat met je eigen brief, gebruik dan de onderstaande volgorde. 

 
 
Naam afzender 
Adres 
Postcode + WOONPLAATS 

 min.  1 regel overslaan 
  

 
Plaatsnaam , datum 

min.  1 regel overslaan 
 

 
Bedrijfsnaam 
T.a.v. mevrouw  A. van Baarle 
Adres 
Postcode + WOONPLAATS 

min.  1 regel overslaan 
 

 
Betreft: 

min.  2  regels overslaan 
 

 
Geachte mevrouw Van Baarle, 

min.  1 regel overslaan 
 

 
Inleiding  :  1 alinea  

min.  1 regel overslaan 
 

 
Kern         :  1 of 2 alinea’s   

min.  1 regel overslaan 
 

 
Slot          : 1 alinea ] 

min. 2 regels overslaan 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
of 
Hoogachtend, 

min.   3 regels overslaan 
 
HANDTEKENING 
NAAM 
 
 
 
BIJLAGE: curriculum Vitae 
 
 
 



voorbeeld 

 

CURRICULUM   VITAE 

 

Persoonlijke gegevens 
Achternaam    Van de Hoven 
Roepnaam    Liesbeth 
Voornaam / -namen   Elisabeth 
Adres     Burgemeester Knappertlaan 180 b 
Postcode     3117 BG    
Woonplaats    SCHIEDAM 
Telefoon     010-426 78 68 [mag je ook bij de afzender vermelden] 
Mobielnummer    06-20445566 
E-Mail     Liesbeth@hetnet.nl 
Geboortedatum    10 mei 1988 
Geboorteplaats     Schiedam 
Geslacht     V 
Burgerlijke staat    Ongehuwd 
Nationaliteit    Nederlandse  
 
 

Opleidingen 
2006 - 2008    ROC Zadkine,  opleiding Haarverzorging niveau 2 of 3 of 

Schoonheidsverzorging niveau 3 of 4,  Rotterdam 
Diploma + Jaar    Ja, 2008 
 
2002 – 2006     Mavo   -   Aquamarijn Scholengemeenschap te Schiedam 
Diploma + Jaar    Ja, 2006 

                                                        

Cursussen  
2008     AOV- certificaat  
2007     Visagiecertificaat 
2004     Typediploma  
 

Werkervaring 
2007 - heden    Sizo Haarverzorging Rotterdam  
       Functie : stagiaire en medewerkster 

 
Maart  2006 – juni 2007   Albert Heijn,  Rotterdam 
      Taken: kassa, bijvullen, schoonmaken 

 
Overige informatie 
Hobby ‘s     Dansen, muziek, uitgaan en lezen 
 

 

 

 

 

 

 

 


