
Kwaliteitskaart cv werk.nl
Persoonlijke gegevens

CV nummer: 3691182
Geboortejaar: 1967
Postcode t.b.v. bepalen zoekstraal: 2515
Zoekstraal: 100 km
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE
Doelgroep: nvt

Algemene cv gegevens

Publicatiestatus: Actief
CV titel: strategisch beleidsadviseur/projectmanager

voor overheidsprojecten
Gewenste functies: management consultant
Privacyniveau: Open
Telefonisch contact toegestaan: Ja
Laatst bekende mutatiedatum: 23 augustus 2014

Wat is goed en wat kan beter Is goed Kan beter

Aantal gewenste functies: 1
Aantal identieke gewenste functies: 0
Hebben de gewenste functies een
toelichting:

Ja

Liggen de gewenste functies in het
verlengde van de ervaringberoep(en):

Ja

Is uw arbeidsverleden ingevuld: Ja
Is uw arbeidsverleden volledig: Ja
Zijn uw opleidingsgegevens ingevuld: Ja
Is uw opleidingsverleden volledig: Beschrijving opleiding ontbreekt
Heeft u een persoonlijke presentatie: Ja
Heeft u een zoekstraal van meer dan 20 km: Ja
Heeft u email-service: Nee
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Tips

Andere werkzoekenden met uw gewenste functies vulden als beroep ook vaak
in (met aantal vacatures binnen uw zoekstraal):

Beroepnaam
Aantal

vacatures
Aantal

concurrenten
Algemeen directeur 8 83
Hoofd personeel en organisatie 38 31
Kwaliteitsmanager 154 23
Business development manager 83 38
Beleidsmedewerker personeel en organisatie 2 16
Business analist 105 33
Organisatieadviseur (technisch) 14 12
Arbeids- en organisatiepsycholoog 1 3
Procesontwerper / -beheerder 22 10
Beleidsmedewerker politieke en internationale
betrekkingen

0 41

Andere werkzoekenden met vergelijkbare werkervaring vulden als beroep vaak
in (met aantal vacatures binnen uw zoekstraal):

Beroepnaam
Aantal

vacatures
Aantal

concurrenten
Adviseur ict 127 57
Hoofd informatievoorziening en automatisering 18 22
Servicemanager ict 20 18
Accountmanager ict 136 21
Functioneel beheerder 69 47
Manager ict-bedrijf 0 8
Manager organisatieadviesbureau 0 0
Projectleider industriële automatisering 23 1
Programmamanager 11 21
Personeelsfunctionaris 72 72
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Andere werkzoekenden met uw gewenste functies bekeken deze vacatures (*)

op werk.nl:

Nummer Titel Bedrijf Werklocatie
6150678 Senior Organisatie Adviseur BDO Utrecht
6126214 Job - Afdelingshoofd sterk in

verandermanagement (0.9 fte)
Universiteit Utrecht Utrecht

6172419 Management Consultant Everett Nieuwegein
6107963 Adviseur Bedrijfsvoering (36 uur,

schaal 11)
Servicepunt71 Leiden

6198003 Medior/Senior Management
Consultant

Vye Professionals Zeist

6198336 Hospitality Consultants Hospitality Interim en
Search

Amersfoort

6150252 Junior Organisatieadviseur
Projectmanagement

p2 Rossum Gld

6138667 Hoofd Advies Bedrijfsvoering Pantar Amsterdam
6106181 Manager business restructuring

services
Michael Page 'S-Gravenhage

6188745 Strategisch Arbeids- en Organisatie
Adviseur

Arbo Unie Utrecht

* Deze vacatures kunnen nu al vervallen zijn op werk.nl

Kwaliteitskaart

Peildatum: 2 september 2014
Bestandsnaam: 20140902 cvkaart 3691182.pdf
Vestiging: Den Haag
Datum aanmaak kaart: 4 september 2014
Versienummer: 2.03

Pagina 3 van 5



Persoonlijke gegevens

Bij dit onderdeel ziet u een aantal persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld op werk.nl.

    -    De ‘postcode zoekstraal’ geeft de postcode aan die door het systeem gebruikt
         wordt bij het berekenen van de maximale afstand tussen uw woonplaats en de
         plaats van de vacature. Een grotere afstand kan meer vacatures opleveren.

    -    Als u iets invult in het veld ‘extra informatie’ op werk.nl, kan de werkgever zijn
         zoekresultaten gemakkelijker verfijnen op de door UWV onderkende doelgroepen:
         Wajong, 55+ of gehandicapt/chronisch zieken. U moet dan wel tot de doelgroep
         behoren.

Toelichting kwaliteitskaart cv

Algemene cv-gegevens

Wat is goed en wat kan beter

Bij dit onderdeel ziet u een aantal algemene gegevens van uw cv. Deze gegevens
zeggen iets over de vindbaarheid van uw cv voor een werkgever.

    -    Als de publicatiestatus van uw cv ‘niet-actief’ is, dan kan uw cv niet gevonden
         worden.

    -    Als uw privacyniveau staat ingesteld op ‘anoniem’, dan kan een werkgever uw
         naam en adresgegevens niet zien.

    -    Bij ‘telefonisch contact toegestaan’ geeft u aan of een werkgever u mag bellen of
         niet.

    -    De ‘laatste mutatiedatum’ op de kaart toont de datum waarop u voor het laatst
         uw cv heeft aangepast. Dit hoeft niet altijd een inhoudelijke wijziging te zijn. Het
         kan ook betekenen dat u het cv op deze datum heeft verlengd.

Dit onderdeel van de kwaliteitskaart geeft aan welke onderdelen van uw cv u nog zou
kunnen verbeteren. Er wordt hierbij onder andere gelet op: gewenste functie, gegevens
over uw opleiding en werkervaring, zoekstraal en het gebruik van de e-mailservice.

Per onderdeel wordt gekeken of uw cv al volledig is ingevuld of dat er verbeterpunten
zijn. Als u bijvoorbeeld maar één gewenste functie heeft opgegeven, dan kunt u uw cv
verbeteren door nog twee gewenste functies toe te voegen. Dit vergroot de kans dat uw
cv voorkomt in de zoekresultaten van een werkgever.
    -    Bij ‘aantal identieke/overlappende wensberoepen’ wordt aangegeven als u twee of
         drie functies heeft ingevoerd die sterk op elkaar lijken. U ziet dan een lijstje met
         beroepsnamen die voor werk.nl hetzelfde zijn. Bij het zoeken naar vacatures
         leveren deze beroepsnamen dezelfde resultaten op.

    -    Bij ‘gestructureerd arbeidsverleden’ is gekeken of er gegevens in uw
         arbeidsverleden zijn die ver in het verleden of juist ver in de toekomst liggen. Dit
         kan bijvoorbeeld gebeuren als u de datums niet goed heeft ingevuld. Ook wordt
         hier aangegeven als de periodes waarin u gewerkt heeft niet op elkaar aansluiten.
         Misschien heeft u in die periodes wel gewerkt en het is beter om dit dan ook in te
         vullen in uw cv. Werkgevers letten hierop bij het uitnodigen van kandidaten.
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Dit onderdeel van de kwaliteitskaart geeft voorbeelden van beroepen die andere
werkzoekenden hebben ingevuld in hun cv. Deze kunt u mogelijk gebruiken bij het
invullen van uw gewenste functies of bij het vrij zoeken binnen werk.nl.
    -    Het eerste blok toont voorbeelden van beroepen die andere werkzoekenden met
         uw wensberoep als tweede en derde wensberoep hebben ingevuld in hun cv.

    -    Het tweede blok toont voorbeelden van beroepen die andere werkzoekenden met
         uw werkervaring als wensberoep hebben ingevuld. De functies die in het eerste
         blok al genoemd zijn, worden niet nogmaals getoond.
    -    Het derde blok bevat voorbeelden van vacatures die andere werkzoekenden
         hebben bekeken. Deze vacatures lijken op de functie(s) die u zelf wilt uitoefenen.
         Het kan zijn dat deze vacatures nu al vervallen zijn.

Kwaliteitskaart

Tips

Als laatste ziet u een aantal administratieve gegevens over de kwaliteitskaart.

    -    Bij ‘peildatum’ ziet u op welke datum de gegevens zijn verzameld. In de tussentijd
         kan er natuurlijk iets veranderd zijn.

    -    Bij het onderdeel vestiging’ ziet u de naam van uw UWV-vestiging.

    -    Bij ‘opleidingsgegevens ingevuld’ staat of u een opleiding heeft ingevuld in uw cv.
         Als u geen enkele opleiding heeft ingevuld, dan staat dit in de kolom ‘kan beter’.

    -    Bij ‘gestructureerd opleidingsverleden’ staat of u opleidingen in uw cv heeft
         ingevuld die ver in het verleden of juist ver in de toekomst liggen. Of dat er
         misschien opleidingen ingevoerd zijn zonder een omschrijving. Werkgevers letten
         hierop bij het uitnodigen van kandidaten.

    -    Bij ‘persoonlijke presentatie’ staat aangegeven of u dit veld heeft ingevuld. Veel
         werkzoekenden vergeten dit veld in te vullen, terwijl deze gegevens juist als
         eerste getoond worden aan de werkgever wanneer hij vacatures zoekt.

    -    Bij het onderdeel ‘zoekstraal van meer dan 20 km’ staat welke zoekstraal u heeft
         ingevuld. De ‘maximale afstand tot uw werk’ op werk.nl geeft de maximale
         afstand aan tussen uw woonplaats en de plaats van de vacature. Een te kleine
         zoekstraal zorgt voor een kleiner aantal vacatures.

    -    Bij het onderdeel ‘e-mailservice’ is gekeken of u zich heeft aangemeld voor de
         e-mailservice die werk.nl biedt. U krijgt dan een e-mail bericht als er nieuwe
         vacatures zijn.
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