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SOLLICITATIEPROCEDURE 

 

Wat leuk dat je er aan denkt om bij ons te solliciteren! Zoals je misschien al is opgevallen 

gaat het bij ons iets anders dan bij een doorsnee werkgever of opdrachtgever. Wij houden 

van optimaliseren en automatiseren… dus ook onze sollicitatieprocedure. Je hoeft bij ons 

dus geen stapels met formulieren in te vullen.  

 

Je zult vast denken dat het heel onpersoonlijk zal verlopen met al die online tools en 

formulieren, maar take our word… we gaan ervoor om je positief te verassen. Je krijgt van 

ons altijd een persoonlijke reactie en we hebben geen weken nodig om te reageren. 

 

De eerste ronde: Sollicitatieformulier 

Zoals je weet is Work Ninjas een online business. Je hebt dus ook online contact met onze 

klanten en met je collega’s. Een deel daarvan is met videoconference. We vragen je daarom 

een video op te nemen. Dat geeft ons een goed beeld hoe je jezelf presenteert en wat je 

sterke punten zijn. Zorg ervoor dat je jezelf blijft en pak het niet aan als het bekende 

sollicitatiegesprek, wij kijken met name naar wat je te vertellen hebt en hoe je het vertelt, 

niet hoe je je kleedt en of je bij de kapper bent geweest. Als je je video op een platform als 

Youtube of Vimeo zet, vergeet dan niet je video op unlisted te zetten, anders kijken er gelijk 

wel erg veel mensen mee. 

 

We laten je binnen vijf dagen weten of je door bent naar de volgende ronde.  

 

De tweede ronde: Assessment en casus 

Dit is onze test & assessment ronde. We doen geen lastige IQ testen of testen waar je voor 

kunt “zakken”. We vragen je een korte opdracht te doen binnen het expertisegebied 

waarvoor je solliciteert. Daar komt nog een korte test bij die ons helpt inzicht te krijgen in 

hoe en waar je in het team past en waar je naar toe kunt groeien. Onze focus is of je in het 

team past en of je die superheld kunt zijn die we zoeken voor onze klanten. Je kunt de 

opdracht en de test doen wanneer het jou uitkomt. De opdracht kan wel tijdgebonden zijn. 

 

Binnen drie dagen na het afronden laten we je weten of je doorgaat naar de 

interviewronde. 

 

De derde ronde: Interview 

Je plant het interview in op een moment dat het jou uitkomt. Het interview is online, dus je 

hoeft er niet voor in de file te staan. We houden het graag kort, het liefst binnen 30 

minuten. Ook hier geldt, we kijken naar wat je zegt en hoe je het zegt. We laten je 

vervolgens binnen twee dagen weten of en welk aanbod we doen. 

 

De vierde ronde: Aanbod 

Mochten we je graag als Ninja verwelkomen, dan ontvang je van ons een overeenkomst met 

ons aanbod. We hopen dan natuurlijk dat je gelijk enthousiast met ons het avontuur aan 

gaat. Als je met de aanbieding akkoord gaat, kun je gelijk tekenen. 
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De laatste ronde: Verklaring omtrent Gedrag & training 

De laatste stap naar het aangaan van het avontuur is het ontvangen van de Verklaring 

omtrent Gedrag (VOG). Ook hier geen formulieren invullen. Je ontvangt van ons een link 

voor het aanvragen.  

 

Aan de slag! 

Zodra de VOG binnen is, ben je echt een Ninja en kan het avontuur beginnen. Maar voor het 

zo ver is gaan we eerst nog zorgen dat je bekend raakt met onze systemen en manier van 

werken. 

 

So amaze us and see you on the other side! 

 


