
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 Vacaturestelling  

Sollicitatiecode 
loopbaanronde

 De verantwoordelijke voor de vacature zorgt ervoor dat alle relevante informatie met betrekking tot 
functie wordt verstrekt in de vacaturetekst; 
o naam en omschrijving van de functie;  
o functie-eisen;  
o omvang van de functie; 
o benoeming voor bepaalde of onbepaalde tijd; 
o salarisindicatie;  
o naam en telefoonnummer contactpersoon MOVARE 

 
 

 Selectie op grond van schriftelijke sollicitaties 
 

 Gegevens van de sollicitant zijn vertrouwelijk. De verspreiding van de gegevens wordt beperkt tot de 
direct bij de selectie betrokken personen. 

 Er wordt geselecteerd op basis van de bekendgemaakte functie-eisen.  
 Sollicitanten die uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek horen dit binnen één week na 

sluitingsdatum van de vacature. 
 Sollicitanten die niet worden uitgenodigd, ontvangen daarvan een schriftelijk bericht, binnen één week 

na de sluitingsdatum van de vacature. 
 Indien er op korte termijn mogelijk een vacature ontstaat, waarvoor de afgewezen kandidaat wel in 

aanmerking zou komen, mag er toestemming worden gevraagd om de gegevens te bewaren. Dit mag 
alleen met schriftelijke toestemming van de sollicitant. Met toestemming mogen deze gegevens voor 
maximaal één jaar ter beschikking blijven. 

 
 

 Het sollicitatiegesprek 
 

 Tijdens het sollicitatiegesprek worden alleen vragen gesteld over functierelevante onderwerpen en 
wordt er voldoende ruimte aan de sollicitant geboden voor het uitwisselen van benodigde informatie. 

 Tijdens het sollicitatiegesprek mogen er geen vragen worden gesteld over gezondheid of ziekteverzuim 
in het verleden. Dit geldt ook voor het vragen naar een kinderwens. 

 Het sollicitatiegesprek mag maar met één persoon tegelijk worden gevoerd en contact tussen 
kandidaten wordt vermeden. 

 
 

 Referenties 
 

 Binnen MOVARE hanteren we de interne afspraak dat referenties alleen worden ingewonnen door 
afdeling P&O. Belangrijke onderdelen hierin zijn: 

o De referentie mag alleen worden ingewonnen met toestemming van de sollicitant; 
o De gevraagde informatie moet direct verband houden met de te vervullen functie; 
o Er wordt geen informatie gevraagd die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de 

sollicitant betekent.  
 

 Afronding procedure  
 

 Afgewezen sollicitanten die op gesprek zijn geweest ontvangen binnen één week telefonische afwijzing.  
 De sollicitant die wordt aangenomen ontvangt binnen één week een telefoontje van de directeur. 

Verdere administratieve afhandeling zal door de afdeling P&O worden verzorgd.  


