
Webinar: solliciteren 
in de verkoopsector 



DOELSTELLING 

Je krijgt zicht op het landschap van 
de sector verkoop. Je komt te 
weten hoe je je kansen in de 

sector verkoop kunt vergroten. Je 
weet hoe je jezelf kunt profileren 

als je solliciteert in de 
verkoopsector. 



INTERACTIEVE WEBINAR 
● Online beschikbaar 
● Interactief 

○ Vragen (alles wordt 
beantwoord) 

○ Poll (bespreking resultaten) 
● +/- 1 uur 
● DOE-webinar! 
● Na webinar: links via mail 



POLL | Hoe belangrijk vind jij een persoonlijk contact tijdens het winkelen? 

Belangrijk Niet belangrijk 



PROGRAMMA 
 

● Ontwikkelingen in de verkoop 
● Arbeidsmarkt verkoopsector 
● Solliciteren in de verkoop } 



ONTWIKKELINGEN IN DE VERKOOPSECTOR 



POLL | Resultaten 

Belangrijk Niet belangrijk 



ARBEIDSMARKT 



POLL | Wanneer ga jij meestal boodschappen doen? 

Weekdag 
na werkuren 

Weekend 
Weekdag 

tijdens 
werkuren 



ARBEIDSMARKT IN DE VERKOOP 

● Arbeidsmarkt 

● Knelpuntberoepen 

● Opleidingen 

● Specifieke arbeidsomstandigheden 



ARBEIDSMARKT IN VERKOOPSECTOR 



KNELPUNTBEROEPEN IN VERKOOPSECTOR 



VDAB-OPLEIDINGEN IN DE VERKOOP 



POLL | Resultaten 

Weekdag 
na werkuren 

Weekend 
Weekdag 

tijdens 
werkuren 



BEROEPENFILMPJE 



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN SECTOR 



? 
... 



SOLLICITEREN 



POLL | Hoe solliciteer jij het meest in de verkoopsector? 

Vacature Netwerk 

Anders Spontaan 



SOLLICITEREN IN DE VERKOOP 

● Eruit springen: 

maak het verschil en pak uit met je troeven 

● Solliciteren via online sollicitatieformulier 

● Spontaan solliciteren 

● Via via solliciteren 

● Specifieke troeven per beroepengroep 







ELEVATOR PITCH 

● Wie je professioneel bent (kort) 
● Wat je precies zoekt in een job 
● Wat je te bieden hebt 
● Wat je toevoegt 



ELEVATOR PITCH 

● 1 à 2 min OF 5 à 6 regels (lijnen) 
● Kort, persoonlijk, wees jezelf! 
● Wees enthousiast 
● Call to action 
● Oefen hardop en vraag mening van ander 







ONLINE SOLLICITATIEFORMULIER 

● Meest gangbare manier 
● Gevolgd door persoonlijkheidstest 
● Nadien pas sollicitatiegesprek 
● Digitaal vaardig = belangrijk 



● Cv en sollicitatiebrief persoonlijk bezorgen 
● Jobevents 
● Sollicitatiefilmpjes 

SPONTAAN SOLLICITEREN 



● Kennissen, vrienden, familie 
● Opleiding, stage bij organisatie 
● LinkedIn: connecteer met bv. HR 

→ Verwijs hier naar bij je sollicitatie 

VIA VIA 



Vacature Netwerk 

Anders Spontaan 

POLL | Resultaten 







? 
... 



De E-coaches staan voor je klaar! 





EN ACTIE! 

STAP 1: Ga aan de slag met de tips in je 

zoektocht naar een job in de verkoop 

STAP 2: Vraag feedback aan de e-

coaches 

STAP 3: Vind je droomjob! 



SAMEN STERK VOOR WERK 



Bedankt. 


