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Neerslag luistertekst bij Wie heeft de job? 
 
 

1. Het sollicitatiegesprek met Kris 
 
 

Annelies Goedemiddag, ik ben Annelies.  
Ik ben hier de verantwoordelijke voor het personeel. 

 

Kris Dag, mijn naam is Kris. 
 

Annelies Goedemiddag Kris, ga zitten.  
Jij wilt graag bij ons als telefonist komen werken. Is dat juist? 

 

Kris Ja, dat klopt. 
 

Annelies Waarom zou je graag bij ons komen werken? 
 

Kris Omdat dit bedrijf dichtbij mijn huis is. 
 

Annelies Hm. En waar ben jij goed in?  
Werk jij bijvoorbeeld graag met andere mensen samen? 

 

Kris Ja, ik werk graag samen met andere mensen. 
 

Annelies        En ben je flexibel? Kan je, als het nodig is, langer doorwerken? 
       En kan je bijvoorbeeld in het weekend komen als het druk is? 
 

Kris Hm... Om vijf uur ga ik naar huis. Ik werk niet langer door.  
In de weekenden kan ik niet werken, dan ben ik thuis. 

 

Annelies Hm... En kan je voltijds werken? 
We zoeken iemand die voltijds kan komen werken. 

 

Kris Ja, voltijds werken kan voor mij. 
 

Annelies Ah oké, goed.  
Ah oei, ik ben vergeten je iets te drinken aan te bieden.  
Kan ik nog iets voor je halen? Koffie of thee? 
 

Kris Ja, thee alstublieft.  

Annelies Ik ga het even halen. Dan praten we dadelijk verder. 
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2. Het sollicitatiegesprek met Kim 
 
 

Annelies Goedemiddag, ik ben Annelies.  
Ik ben hier de verantwoordelijke voor het personeel. 

 

Kim Hallo Annelies, aangenaam! Ik ben Kim. 
 

Annelies Dag Kim, fijn dat je er bent, ga maar zitten.  
Jij wilt graag bij ons als telefoniste komen werken. Klopt dat? 

 

Kim Ja, dat klopt! 
 

Annelies En waarom zou je graag hier komen werken? 
 

Kim        Ik wil heel graag in een klein bedrijf werken.  
       Dat lijkt me interessant 
 

Annelies Oké. En waar ben jij goed in, Kim? Werk jij bijvoorbeeld graag samen met andere 
mensen? 

 

Kim Ja, heel graag. Je kunt veel van elkaar leren. 
 

Annelies Dat is waar. En ben je flexibel? Kan je, als het nodig is, langer doorwerken? 
Of kan je in het weekend komen als het heel druk is? 

 

Kim Ja, dat kan!  
Ik vind het geen probleem om eerder op het werk te zijn of om langer door te werken. 
In het weekend werken kan ook voor mij. 

 

Annelies Goed. En kan je voltijds werken?  
We zoeken iemand die voltijds kan komen werken. 

 

Kim Ja. Voltijds werken kan voor mij. 
 

Annelies Heel goed.  
Oh! Ik ben vergeten je iets te drinken aan te bieden.  
Kan ik nog iets voor je halen? Koffie of thee? 
 

Kim Ah, thee alstublieft.  

Annelies Ik ga het even halen. Dan praten we dadelijk verder. 
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3. Het sollicitatiegesprek met Steven 
 
 

Annelies Goedemiddag, ik ben Annelies. Ik ben hier de verantwoordelijke voor het personeel.  
 

Steven Goedemiddag Annelies, aangenaam, ik ben Steven. 
 

Annelies Dag Steven, neem maar plaats.  
Ik heb in je brief gelezen dat je graag bij ons als telefonist komt werken. Klopt dat? 

 

Steven Ja, dat klopt. 
 

Annelies En waarom zou je graag bij ons komen werken? 
 

Steven Omdat ik het leuk vind om met mensen te praten. 
 

Annelies En waar ben jij goed in, Steven? Werk jij bijvoorbeeld graag samen met anderen? 
 

Steven Uuh, liever niet. Ik werk liever alleen. 
 

Annelies Hm. En ben je flexibel? Kan je, als het nodig is, langer doorwerken? 
Of kan je in het weekend komen als het te druk is? 

 

Steven Ja, dat is voor mij geen probleem. 
 

Annelies Oké. En kan je voltijds werken?  
We zoeken iemand die voltijds kan komen werken. 

 

Steven Ik werk liever niet de hele week.  
Ik zou graag woensdag vrij hebben.  
Is het mogelijk om mij een deeltijdse baan aan te bieden? 
 

Annelies Ja, daar kan ik je nu geen antwoord op geven.  
Ik zal jouw vraag met mijn baas bespreken. Oké? 
Ah oei, ik ben vergeten je iets te drinken aan te bieden.  
Kan ik nog iets voor je halen? Koffie of thee? 
 

Steven Koffie graag. 

Annelies Ik ga het even halen. Dan praten we zodadelijk verder. 

 
 


