Voorbeeld 1: Met ervaring

Voornaam Naam
Adres
Postcode – gemeente
telefoonnummer
E-mail
Datum,
Sollicitatie voor de functie van huishoudhulp
Mevrouw, Mijnheer,

Naar aanleiding van de vacature in/aan (vermeld je bron) op (datum), stel ik mijn kandidaat voor de
functie van huishoudhulp binnen uw bedrijf. Inderdaad, ik denk dat uw organisatie perfect bij mij zou
passen en vice versa omdat we dezelfde waarden delen en (voeg toe waarom u graag bij dit bedeijf wil
werken) ....ik beschik over (aantal maanden en jaren) ervaring op het gebied van dienstverlening aan
het individu, waaronder met name het onderhoud van het huis en het beheer van het linnengoed. Ik
nodig u uit om mijn professionele carrière te controleren bij de referenties die in mijn CV worden
genoemd.
Ik hou van menselijk contact en zet me in voor het opbouwen van goede relaties met de families die ik
dagelijks zal helpen. Verder ben ik discreet, geduldig en georganiseerd, allemaal vaardigheden en
kwaliteiten, die me belangrijk lijken in deze functie.
Samengevat denk ik dat ik de juiste persoon ben voor deze functie en ik kan niet wachten om nader
kennis te maken. In de bijlage vindt u mijn cv voor een overzicht van mijn professionele carriere .
Met de meeste hoogachting,
[Handtekening]

Voorbeeld 2: Geen ervaring

Voornaam Naam
Adres
Postcode – gemeente
telefoonnummer
E-mail
Datum,
Sollicitatie voor de functie van huishoudhulp
Mevrouw, Mijnheer,

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te schrijven omdat ik op zoek ben naar een job als
huishoudhulp in de dienstenchequesector,
Ik ben onmiddellijk beschikbaar en gemotiveerd om mijn energie en mijn gevoel voor netheid ten
dienste te stellen van uw bedrijf. Ik ben ook flexibel in werktijden. Ook al heb ik geen ervaring, mijn
interesse in dit beroep van dienstbaarheid en nabijheid en mijn bereidheid om te werken doen me
denken dat ik de ideale kandidaat ben voor deze functie.
Met een groot gevoel voor relatie en een uitstekende fysieke conditie, zal ik niet nalaten om uw klanten
tevreden te stellen.
Samengevat denk ik dat ik de juiste persoon ben voor deze functie en ik kan niet wachten om nader
kennis te maken. In de bijlage vindt u mijn cv voor een overzicht van mijn professionele carriere.
Met de meeste hoogachting,
[Handtekening]

