
Gericht vissen naar een baan
Ontslagenl Dreigende reorganisatie) Crisis of niet, er is nog altiid een tekort aan goede

chemici. Maar je moet die baan wel vinden. Vijf sollicitatietips voor wie er al een tijdje uit is.

B R U N O  V A N  \ ) í A Y E N B U R G

GA PRATEN
"Ca praten met mensen die het werk doen dat je zelf ook graagzou doen" ,

zegt Joke Tacoma, chemicus, psycholoog en al ruim ro jaar loopbaancoach
met als specialisatie bètaberoepen. "Je kunt zevragen te vertellen over hun
werk, of om meete denken overwaar j i j  zou kunnen werken." Zelfs als het
niet direct ideeën oplevert, kan dat nuttig zijn.

Een vacature ontstaat niet zomaar, maar als ergens iemand weggaat,
een nieuwe afdeling wordt opgezet of als de werkdruk oploopt. Tacoma:
'Als je in dat vroege stadium al in beeld bent, heb je een groot voordeel."
Wel is het een doodzonde om in zo'n oriëntatiegesprek direct te vragen:
'Heb je nog werk voor mel' Tacoma: "Dat is vri jwel nooit zo, en je brengt
mensen in verlegenheid."

BOU!í AAN lE NET!íERK
"Natuur l i jk  s lu i t  je  je  aan b i j  soc ia l

media a ls  L inkedln,"  zegt  Amesz,
"maar gebruik  het  dan ook.  Veel
mensen  doen  n ie t  mee  me t
Linkedln-groepen zoals Chemical
Engineers,  terwi j l  dat  een ideale
manier  is  om je in  de k i jker  te  spe-
len. Vaak worden er ook vacarures
geplaatst."

Of  s lu i t  je  aan b i j  een beroepsver-
enig ing,  bezoek een netwerktorre l  )Lc l "

of  een symposium, en praat  mee
over de ontwikkel ingen in je  vak en
je sector. Eigenli jk l iefst al voordat
je ontslagen wordt. Amesz: "Veel
mensen hebben geen idee wat  er
gebeurt  bui ten hun bedr i f f . "

MAAK JE CV LEKKER LANG
"Eén kantje gaat bij mij de direct prullenbak in",zeglAmesz. Vroeger moesten cv's

beknopt zijn om leesti jd te besparen. Nu worden cv's, bijvoorbeeld op Linkedln,
aanvankeli jk niet gelezen, maar doorzocht op zoekwoorden. Dus wees uitgebreid
en specifiek. Noem namen van werkgevers, software, technieken en functie-
omschr i jv ingen,  en leg ook u i t  wat  d ie íunct ie  dan inhie ld en wat  de resul taten waren.
En word gevonden.

ScHRUF NtET OP VACATURES rN
DE KRANT

"Vacatures in de krant zijn old school", zegt Erin
Amesz van recru i tmentbureau Approba,  gespecia-
l iseerd in  de chemische sector .  Je moet  concurre-
ren met  honderden andere kandidaten,  en veel
bedr i jven p laatsen vacatures r jberhaupt  n iet  meer
in kranten.  Hetzel fde geldt  voor  a lgemene
vacatu reba n ken.

De kansen om boven te komen dr i jven z i jn  a l
beter  b i j  gespecia l  iseerde vacatu reban ken,  of  vaca-
tures in  vakbladen.  Open sol l ic i ta t ies kunnen nog
wel  z in hebben,  a l  hebben grote bedr i jven daarvan
vaak  a l  honde rden  l i ggen .  Meer  kans  maak  j e  b i j

gespecia l iseerde bedr i jven,  denkt  Amesz,
of  b i i  een recru i tmentbureau.

KI 'K  OM 'E  HEEN
'Als mensen net ontslagen zijn, wil len

ze vaak maar één d ing:  hun oude baan
terug", zegt Tacoma. "Maar juist dan is
een geschikt  moment om eens opnieuw
na te denken over wat je écht graag wilt,
waar je goed in bent, en ook wat je niet
meer wilt."

Het loont ook de moeite niet alleen te
denken aan de DSM's en de Shel ls .  Ook
kleinere gespecialiseerde bedrijven en
semi-overheden, die in veel middelgrote
steden te v inden z i jn ,  hebben vaak
chemic i  nodig.

Je zou zelfs helemaal een andere kant
op kunnen gaan, oppert Tacoma: het
management in, een trapje hogerop, of
zelfs een heel andere sector. Tacoma:
"Een chemische opleiding is een brevet
van verstand. Het maakt alt i ld lndruk,
zelfs al zou je op een bloemenverkoop-
functie soll iciteren." Amesz: "Er is alt i id
tekort aan goede chemici. Het is nu cri-
s is ,  maar ik  kom om in het  werk."
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