Zó solliciteer je bij Voiceworks
Bij Voiceworks heerst het ‘wij’ gevoel. Tegelijkertijd krijg je veel vrijheid in het uitvoeren van jouw
werkzaamheden. Wil jij werken binnen een leuke en uitdagende omgeving? Reageer dan snel.
Stap 1: Solliciteren
Solliciteren bij Voiceworks gaat heel eenvoudig. Klik op de ‘solliciteer nu’ button onderaan de vacature waar jij op wil solliciteren. Zoek de
vacature waarvoor jij in aanmerking wil komen en zet daarmee de eerste stap naar een nieuwe leuke baan binnen een dynamische
omgeving. Maak ons enthousiast en we plannen op kort termijn een afspraak in.

Stap 2: Uitnodiging gesprek
De volgende stap is aan Voiceworks, we bekijken je (open) sollicitatie. Daarna laten we je snel weten of we je uitnodigen voor een
gesprek. Hebben we op dat moment geen passende vacature, dan bewaren we jouw gegevens voor eventuele toekomstige vacatures.

Stap 3: Eerste gesprek
Het eerste gesprek is een kennismaking met elkaar. Klikt het tussen ons? Willen we jou graag als nieuw teamlid? Dit moet natuurlijk ook
wederzijds zo zijn. Op deze manier komen we te weten of jij die enthousiaste nieuwe professional bent die wij zoeken.

Stap 4: Tweede gesprek
Zijn we beide enthousiast over de kennismaking? Dan komt er een tweede gesprek. Daarin hebben we het uitgebreider over de inhoud
van de functie. Is de functie precies wat jij ervan verwacht? En sluit je aan bij het gezochte profiel? Een vast onderdeel van de procedure is
het nabellen van referenties en eventueel nemen we een assessment af.

Hoera een nieuwe baan!
De sollicitatieprocedure bestaat normaal gesproken uit twee gesprekken. Als beide partijen na deze gesprekken enthousiast zijn, doen wij

v o i c e w o r k s . c o m

graag een passend voorstel. Wij hopen dat je over het totaalplaatje zó tevreden bent, dat je het contract tekent en onze nieuwe collega
wordt.
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