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Hoe bereid ik mij voor op een digitaal interview?
Het zijn bijzondere tijden momenteel, onze gezondheid komt momenteel op de 1ste plaats. Ook Attentia
hecht veel belang aan het welzijn van haar medewerkers maar evenzeer van onze potentiële toekomstige
collega’s.
Gelukkig hebben we momenteel alternatieven om sollicitatiegesprekken toch te laten doorgaan, hetzij via
skype hetzij via andere digitale kanalen. Het spreekt voor zich dat zo’n gesprek even belangrijk is als een
face-to-face gesprek en dat je met vertrouwen deze gesprekken dient aan te gaan.
Daarom bezorgen we jullie graag een aantal tips zodat jullie je goed kunnen voorbereiden op jullie digitale
interview!
Met Attente groeten,
Attentia Recruit Team
Marisa, Yana en Saskia

Voorbereiding van het gesprek :
➢ Je neemt best plaats in een neutrale ruimte (geen slaapkamer, tuin, …) met een zo neutrale
mogelijke achtergrond
➢ Je zit best in een goede verlichte kamer, zodat de interviewer jou goed kan zien
➢ Informeer je huisgenoten dat je best even niet gestoord wordt tijdens het interview, zorg dat er
geen storende geluiden zijn op de achtergrond (vaatwas, grasmachine,…)
➢ Je zorgt idealiter voor een neutrale login naam vb jouw naam of 1ste letter voornaam en dan
achternaam
➢ Zorg voor professionele en deftige kledij
➢ Je test de technologie best eens op voorhand: werkt het geluid, de webcam, heb je een headset
nodig, is je laptop voldoende opgeladen,…?
➢ Je werkt best enkel via Microsoft – niet met Mac
➢ Als browser gebruik je best Explorer of Chrome – Safari, Firefox werkt niet
➢ Wees voorbereid op mogelijke technische problemen (telefoonnummer van de interviewer bij de
hand, …)
Tijdens en na het gesprek:
➢ Andere apparaten schakel je best uit tijdens het interview zoals GSM, tablet,..
➢ Je kan aan de rand van je computer/laptop een aantal post-its hangen met sleutelwoorden waar je
kan op terugvallen tijdens het gesprek
➢ Houdt zoveel mogelijk oogcontact met de interviewer, kijk goed in de webcam zodat je gezicht ten
allen tijde goed waarneembaar is
➢ Let op je lichaamstaal vb niet overdreven met je handen gesticuleren, rechtstaan tijdens het
gesprek, …
➢ Wanneer de verbinding slecht is of bij ruis, vraag jouw gesprekspartner om de vraag te herhalen.
Het is belangrijk dat je geen informatie mist
➢ Door af en toe instemmend te “hummen” of ‘ja’ te knikken of te zeggen, laat je je gesprekspartner
weten dat je hem/haar goed verstaat
➢ Let op je gezichtsuitdrukkingen vb niet boos kijken, niet te veel wegkijken van de camera,…
➢ Zorg voor een rechte gebalanceerde zithouding ; als je onderuit gezakt zit, kan dit al snel wijzen op
weinig interesse
➢ Sluit goed af zoals de gesprekspartner bedanken voor het gesprek. En ook belangrijk, zeg niets dat
niet met het gesprek te maken heeft tot je hebt opgehangen
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Na het gesprek kan je een kort berichtje sturen naar de interviewer dat alles goed verlopen is voor
jou.
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