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Personeelsadvertentie: voorbereiding - inhoud - afhandeling 
Aandachtspunten bij het opstellen en afhandelen van personeelsadvertenties. 
 
Voorbereiding 

• Inventariseer welke media door de doelgroep gelezen/bekeken worden. Bij welk 
medium is de succeskans het grootst (krant/vakblad/internetsite)? 

• Welke eisen stelt dit medium in termen van tijd en moeite? (bannerontwerp/ link 
naar eigen website/ advertentietekst). 

• Maak een afweging tussen de kosten en het bereik. 
• Maak een afweging tussen de noodzakelijke omvang van de boodschap en de 

mogelijkheden van het medium. 
 
Inhoud van de advertentietekst 

• Geef een duidelijke omschrijving van de functie en de werkzaamheden. 
• Beperk de advertentie tot één vacature. 
• Geef aan welke competenties vereist, noodzakelijk en/of gewenst zijn. Wees daarbij 

zo concreet mogelijk. Bedenk dat �flexibiliteit� voor velerlei uitleg vatbaar is.  
• Voorkom aanduidingen die discriminerend kunnen zijn (sekse, leeftijd en/of afkomst). 
• Maak duidelijk wat de organisatie te bieden heeft. Vermijd daarbij stereotypen zoals 

�goede opleidingsmogelijkheden� en �marktconform salaris�. 
• Wees niet �te origineel�. Niet iedereen zit te wachten op een maatpak of een vakantie 

in een vakantiehuisje van de zaak. 
• Geef duidelijk aan hoe kandidaten moeten reageren.  
• Vermeld minimaal de naam van een contactpersoon waar sollicitanten hun vragen 

over de functie kunnen stellen. 
• Geef aan tot welke datum kandidaten kunnen reageren. 

 
Afhandeling 

• Reageer altijd. Kandidaten hebben de moeite genomen te solliciteren. Zij mogen 
minimaal een ontvangstbevestiging of een afwijzing verwachten. Niet reageren laat 
altijd een slechte indruk achter. Laat sollicitanten ook niet te lang wachten. 

• Maak voldoende kopietjes van de sollicitaties voor de selectiecommissie, waarop zij 
aantekeningen kunnen maken. Houd de originelen schoon. 

• Stel een deadline voor een eerste selectie en een eerste ronde. 
• Vernietig na afloop van de sollicitaties de brieven met cv�s of stuur deze retour naar 

de kandidaten. Vergeet niet ook de kopieën te vernietigen. 


