
Een handleiding 

 
In Duitsland solliciteer je meestal  op verzoek van 

de werkgever. Het bedrijf verwacht een volledige 

sollicitatiemap bestaand uit:  

 

 Titelpagina 

 Motivatiebrief  (max. 2 pagina’s) 

 CV met foto (max. 3 pagina’s) 

 Diploma’s (hoogst genoten opleiding) 

 

Op de volgende pagina’s vindt u per onderdeel  

een beschrijving, voorbeelden en hulpmiddelen 

om zelf mee aan de slag te gaan. 

 

Tip: In Nederland is het gebruikelijk om bij inter-

esse in een bepaalde vacature bij de werkgever 

telefonisch informatie in te winnen. Dit is in 

Duitsland niet gebruikelijk. Ongeveer drie weken 

na het versturen van de sollicitatiemap kunt u, 

wanneer u nog geen reactie heeft gehad, bij de 

werkgever vragen naar de laatste stand van 

zaken.   

Solliciteren in 
Duitsland 



 

Titelpagina—Deckblatt 

 

De titelpagina is de opening van uw sollicitatie-

map.  

Het is een soort uithangsbord en geeft de  

belangrijkste informatie over uzelf nog  

voordat iemand de sollicitatiemap heeft gelezen.  

 

Een foto hoeft niet op de titelpagina te komen, wel  

de naam van de functie waarop u solliciteert als 

ook de adresgegevens van uzelf.   

 

Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van 

diverse titelpagina’s. Ook op diverse websites kunt 

u voorbeelden vinden doormiddel van de 

zoekterm: “Titelseite Bewerbung”. 









 

Sollicitatiebrief—Anschreiben 

 

De sollicitatiebrief is de individuele reclame voor 

uzelf. Hierin dient worden opgenomen: vaar-

digheden (die bij de functie passen), waar hebt u 

de vacture gevonden (ook op welke datum) en de 

reden waarom u de meest geschikte medewerker 

voor deze functie en organisatie bent. 

 

De sollicitatiebrief dient niet langer dan twee 

A4’tjes te zijn. Gebruikelijk is deze brief slechts 

een halve pagina tekst lang. 

 

Inhoud sollicitatiebrief: 

 

 Adresgegevens van u ( naam, adres, telefon-

nummer, e-mail) 

 Datum (rechts) 

 Adres werkgever ( bedrijf, voor– en achter-

naam contactpersoon, adres + land) 

 Geen foto (deze hoort op titelpagina of op 

CV) 

 Onderwerp (met betrekking op vacature) 

 Aanhef  

 Inleidende zin 

 Interesse in de organisatie tonen 

 Eigen motivatie t.a.v. de vacature 

 Presenter jezelf, noem je sterke punten en 

sociale vaardigheden (met voorbeelden) 

 Benoem je eigen vaardigheden (bv. Talen) 

 Benoem referenties 

 Opmerking over mogelijke begindatum en 

opzeggingstermijn 

 Verwachting met betrekking tot salaris 

(alleen wanneer dit gevraagd wordt in de va-

cature) 

 Afsluitende zin 

 Groet, Handtekening 

 Bijlagen: CV, diploma’s 

 

Op de volgende pagina’s vindt u voorbeeldzinnen 

en sollicitatiebrieven. Ook op diverse websites kunt 

u meer voorbelden vinden gebruik hiervoor de 

zoekterm: “Bewerbungsanschreiben”. 





 

Praktische Beispiele  

Start 

Sehr geehrter Herr... 

Sehr geehrte Frau…  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Anlass der Bewerbung 

 Ich habe Ihre Anzeige zur Stellenaus-

schreibung zum …. (Titel functie) in der 

Zeitung ..... (Naam, Datum) gelesen und 

möchte mich gerne bei Ihnen bewerben. 

 Durch das UWV in ….(Locatie, contactper-

son) habe ich erfahren, dass Sie einen 

(man)/ eine (vrouw)……(beschrijving 

functie) suchen. Gerne möchte ich mich 

bei Ihnen vorstellen. 

 

Die eigene Person 

 Ich habe viele Jahre praktische Erfahrung 

im Bereich….(branche) und sehe mich als 

Bereicherung in Ihrem Unternehmen.  

 Mein besonderes Interesse gilt….. 

 Ich habe Fähigkeiten im Bereich….. 

 Ich habe gute Kenntnisse in…. 

 Ich habe gerne Kontakt zu anderen Men-

schen. 

 Ich habe Freude im Umgang mit anderen 

Menschen und am Kundenkontakt. 

 

Schlusssatz 

 Gerne würde ich mich bei Ihnen persön-

lich vorstellen. 

 Ich würde mich sehr über ein Vorstel-

lungsgespräch freuen. 

 Ich würde mich freuen Ihrem Team ange-

hören zu dürfen. 

 Zu Ihren weiteren Informationen lege ich 

Ihnen meinen Lebenslauf bei.  

Ende 

Mit freundlichen Grüssen 

Naam (handtekening)  











Op de volgende pagina’s vindt u woordenlijsten  

met diverse werkwoorden per branche die u voor 

uw eigen sollicitatiebrief kunt gebruiken.  

Wörterliste  
Anschreiben 

Woordenlijst  
motivatiebrief 

Anmelden registreren 

Ansetzen vaststellen 

Archivieren archiveren 

Aufziehen opdraaien 

Ausarbeiten uitwerken 

Bearbeiten bewerken 

Berechnen berekenen 

Bestellen bestellen 

Dezentralisieren decentraliseren 

Dokumentieren documenteren 

Einteilen indelen 

Erstellen opstellen 

Gutheissen goedkeuren 

In Empfang nehmen ontvangen 

Inspizieren inspecteren 

Inventarisieren inventariseren 

Kaufen kopen 

Kontrollieren controleren 

Ordnen organiseren 

Organisieren organiseren 

Pra sentieren presenteren 

Produzieren produceren 

Protokollieren notuleren 

Schicken sturen 

Schreiben schrijven 

Sortieren sorteren 

Speichern opslaan 

Umsetzen omzetten 

Umstrukturieren herstructureren 

Vereinfachen vereenvoudigen 

Zentralisieren centraliseren 

Zusammenstellen samenstellen 

Zuweisen toewijzen 



 

Fähigkeiten im Fi-
nanzbereich  

Vaardigheden in de 
financiële sector 

Analysieren analyseren 

Antizipieren anticiperen 

Auditieren auditeren 

Aufstellen opstellen 

Ausgleichen gelijk maken 

Berechnen berekenen 

Beziffern schatten 

Budgetieren budgeteren 

Einscha tzen inschatten 

Engagieren engageren 

Entwerfen ontwerpen 

Erreichen bereiken 

Evaluieren evalueren 

Gewinnen winnen 

Kommerzialisieren commercialiseren 

Konsolidieren consolideren 

Managen beheren 

Minimieren verkleinen 

Nachpru fen nakijken 

Planen plannen 

Protokollieren notuleren 

Regulieren reguleren 

Umsetzen omzetten 

Verteilen verdelen 

Verwalten beheren 

Vorhersehen voorzien 

Za hlen tellen 



 

Fähigkeiten in der 
Personalverwaltung 

Vaardigheden in  
human resource 
management 

Ablegen afleggen 

Analysieren analyseren 

Anheben hijsen / optillen 

Antizipieren anticiperen 

Auditieren auditeren 

Aufstellen opstellen 

Aufziehen opdraaien 

Ausarbeiten uitwerken 

Beaufsichtigen toezicht houden 

Bekommen krijgen 

Bericht erstatten verslag uitbrengen 

Delegieren delegeren 

den Vorsitz fu hren voorzitten 

Dezentralisieren decentraliseren 

Engagieren engageren 

Entscheiden beslissen 

Evaluieren evalueren 

Generieren genereren 

Konsolidieren consolideren 

Konzipieren ontwerpen 

Koordinieren coo rdineren 

Leiten leiden 

Mieten huren 

Minimieren verkleinen 

Optimieren optimaliseren 

Organisieren organiseren 

Planen plannen 

Pra sentieren presenteren 

Priorita ten setzen prioriteiten stellen 

Reduzieren reduceren 

Regulieren reguleren 

Studieren studeren 

Umstrukturieren herstructureren 

Verbessern verbeteren 

Verkaufen verkopen 

Verordnen voorschrijven 

Verwalten beheren 

Weiterempfehlen aanbevelen 

Zentralisieren centraliseren 

Zertifizieren certificeren 

Zuteilen toewijzen 

Zuweisen toewijzen 



 Fähigkeiten im 
Bereich  
Kommunikation 

Vaardigheden in de 
communicatie 

Aktivieren activeren 

Animieren motiveren 

Ausdru cken uitdrukken 

Bearbeiten bewerken 

Beeinflussen beinvloeden 

Betreiben uitvoeren 

Durchsetzen doorzetten 

Entwickeln ontwikkelen 

Erkla ren uitleggen 

Fo rdern bevorderen 

Formulieren formuleren 

Identifizieren identificeren 

Instandhalten instandhouden 

Interpretieren interpreteren 

Konsolidieren consolideren 

Korrespondieren corresponderen 

Lancieren lanceren 

Motivieren motiveren 

Optimieren optimaliseren 

Organisieren organiseren 

Pra sentieren presenteren 

Rekrutieren rekruteren 

Revidieren herzien 

Schaffen lukken 

Schreiben schrijven 

Sta rken versterken 

U bersetzen vertalen 

U berzeugen overtuigen 

Umfragen durchfu hren enquetes uitvoeren 

Verfassen schrijven/opstellen 

Verhandeln onderhandelen 

Vero ffentlichen publiceren 

Versta rken versterken 

Verstehen begrijpen 

Vortragen voordragen 



 

Fähigkeiten im 
Bereich Kundendienst 
und Beratung 

Vaardigheden in 
customer service en 
advies 

Absetzen (Waren) afzetten (goederen) 

Angeben aangeven 

Anleiten leiden 

Antworten antwoorden 

Arrangieren regelen 

Aufzeigen tonen 

Ausbilden opleiden 

Begru ssen begroeten 

Beraten adviseren 

Bestellen bestellen 

Bezug nehmen auf verwijzen naar 

Diagnostizieren diagnostiseren 

Dienen dienen 

Erhalten ontvangen 

Erleichtern vereenvoudigen 

Evaluieren evalueren 

Helfen helpen 

Inventarisieren inventariseren 

Kla ren uitleggen 

Lancieren lanceren 

Liefern leveren 

Optimieren optimaliseren 

Pra sentieren presenteren 

Rehabilitieren rehabiliteren 

Reinigen schoonmaken 

Scha tzen waarderen 

Schu tzen beschermen 

Sich ku mmern um zorgen voor 

Speichern opslaan 

Teilnehmen deelnemen 

Testen testen 

U berwachen bewaken 

U berwinden overwinnen 

Unterscheiden onderscheiden 

Vera ndern veranderen 

Verkaufen verkopen 

Versta rken versterken 

Verteidigen verdedigen 

Vertreten vertegenwoordigen 

Vorbereiten voorbereiden 

Vorschlagen suggereren 

Zeigen tonen 

Zuho ren luisteren 



 

Fähigkeiten im  
Coachingbereich 

Vaardigheden op 
het gebied van 
coaching 

Achten opletten 

Anleiten leiden 

Anpassen aanpassen 

Aufwerten opwaarderen 

Befa higen bekwamen 

Beraten adviseren 

Durchfu hren doorvoeren 

Durchsetzen doorzetten 

Einweisen inwerken 

Entwickeln ontwikkelen 

Erkla ren uitleggen 

Erleichtern vereenvoudigen 

Ermutigen aanmoedigen 

Erreichen bereiken 

Erstellen opstellen 

Evaluieren evalueren 

Identifizieren identificeren 

Informieren informeren 

Kla ren uitleggen 

Kommunizieren communiceren 

Konsolidieren consolideren 

Koordinieren coo rdineren 

Lehren onderwijzen 

Leiten leiden 

Planen plannen 

Scha tzen waarderen 

Schulen opleiden 

Sta rken versterken 

Steigern toenemen 

Stimulieren stimuleren 

U berwinden overwinnen 

Umstrukturieren herstructureren 

Unterrichten onderwijzen 

Verstehen begrijpen 

Vervollsta ndigen completeren 

Zuweisen toewijzen 



 Fähigkeiten im  
wissenschaftlichen 
Bereich  

Vaardigheden in de 
wetenschap 

Ausarbeiten uitwerken 

Befragen vragen 

Bestimmen bepalen 

Diagnostizieren diagnostiseren 

Dokumentieren documenteren 

Einscha tzen schatten 

Erfinden uitvinden 

Erreichen bereiken 

Evaluieren evalueren 

Forschen onderzoeken 

Generieren genereren 

Inspizieren inspecteren 

Interpretieren interpreteren 

Interviewen interviewen 

Kla ren uitleggen 

Organisieren organiseren 

Revidieren herzien 

Sammeln verzamelen 

Studieren studeren 

Testen testen 

U berpru fen controleren 

Umfragen durchfu hren enquetes doorvoeren 

Untersuchen onderzoeken 

Vereinheitlichen verenigen 

Vero ffentlichen publiceren 

Versta rken versterken 

Verstehen begrijpen 

Vulgarisieren vulgariseren 

Zertifizieren certificeren 

Zusammenfassen samenvatten 

    



 Fähigkeiten im  
technischen Bereich 

Vaardigheden op 
technisch gebied 

Abschliessen afsluiten 

Absetzen (Waren) afzetten (goederen) 

Aktivieren activeren 

Aktualisieren actualiseren 

Ausfu hren uitvoeren 

Bauen bouwen 

Berechnen berekenen 

Betreiben uitvoeren 

Dezentralisieren decentraliseren 

Fahren rijden 

Generieren genereren 

Identifizieren identificeren 

In Kraft setzen in werking brengen 

Instandhalten instandhouden 

Inventarisieren inventariseren 

Konzipieren ontwerpen 

Kreieren cree ren 

Lo sen oplossen 

Modernisieren moderniseren 

Nachpru fen nakijken 

Optimieren optimaliseren 

Pflegen onderhouden 

Produzieren produceren 

Programmieren programmeren 

Recherchieren onderzoeken 

Regulieren reguleren 

Rekonstruieren reconstrueren 

Reparieren repareren 

Schaffen lukken 

Sensibilisieren gevoelig maken 

Testen testen 

U berpru fen controleren 

U berwachen bewaken 

Umformen hervormen 

Verbessern verbeteren 

Vereinfachen vereenvoudigen 

Vereinheitlichen verenigen 

Vorstellen voorstellen 

Za hlen tellen 

Zeichnen tekenen 

Zentralisieren centraliseren 

Zusammensetzen samenkomen 

    



 Fähigkeiten im  
handwerklichen 
Bereich 

Activiteiten in de 
ambachtelijke  
sector 

Abschliessen afsluiten 

Anbinden bevestigen 

Angleichen aanpassen 

Anpflanzen planten 

Anwenden toepassen 

Ausarbeiten uitwerken 

Ausbreiten uitbreiden 

Bauen bouwen 

Beenden beeindigen 

Betreiben uitvoeren 

Durchfu hren doorvoeren 

Einfu gen invoegen 

Einrichten inrichten 

Einsetzen inzetten 

Einteilen indelen 

Entladen lossen 

Errichten bouwen 

Ersetzen vervangen 

Erweitern uitbreiden 

Fahren rijden 

Fu llen vullen 

Graben graven 

Handhaben hanteren 

Heben optillen 

Installieren installeren 

Kontrollieren controleren 

Konzipieren ontwerpen 

Messen meten 

Nachpru fen nakijken 

Ordnen organiseren 

Regeln regelen 

Reinigen schoonmaken 

Renovieren renoveren 

Reparieren repareren 

Schneiden snijden 

Spru hen besproeien 

Tragen dragen 

Umgehen (mit) Omgang met 

Umwandeln omzetten 

Verbinden verbinden 

Wiederaufbauen herbouwen 

Zeichnen tekenen 

  



 CV—Lebenslauf 

 

De Duitse CV wordt niet zoals in Nederland 

chronologisch geschreven. Het begint juist met de 

meest actuele baan/functie. Verder lijkt het in 

principe op een Nederlandse CV.  

 

Inhoud CV: 

 

 Naam 

 Voornaam 

 Geboortedatum 

 Geboorteplek 

 Burgelijke staat 

 Nationaliteit 

 In bezit van rijbewijs (zo ja, welke 

bevoegdheden) (Bijv. Auto, vrachtwagen, 

heftruck etc.)  

 

 Beroepsloopbaan (meest actuele functie 

eerst) 

 Opleiding (vanaf voortgezet onderwijs)  

 Bijzondere kwalificaties (talen, bijscholingen, 

computervaardigheden) 

 Interesses (hobbies) 

 Datum, locatie, handtekening 

 

Dit hoort absoluut niet in een Duitse CV: 

 Informatie over ouders of familieleden 

 Beroep van de ouders 

 Verwachting met betrekking tot salaris 

(alleen als gevraagd) 

 Het begrip werkloos (arbeitslos), beter is het 

begrip werkzoekend (arbeitssuchend) 

 Positie/ functie niet becommentariëren,  

alleen feiten noemen 







 

De foto 

 

In een Duitse CV hoort een foto van u. Deze kan 

opgenomen worden in de titelpagina of op het CV. 

Op het CV dient de foto rechtsboven te staan.  

 

 afmeting 6 x 4.5 cm (wanneer het op het  

 CV staat, op de titelpagina mag het ook 

 groter) 

 Op de foto dient u nette, bij de functie pas-

sende kleding te dragen 

 De foto mag in zwart/ wit of in kleur 

 glimlachen, en vriendelijk 

 

Tip: laat een foto bij een Duitse fotograaf maken,  

deze kent de eigenschappen van een Duite CV fo-

to.  


