
Solliciteren bij Ruimtemeesters? 
Met deze tips wordt het een succes!

Sollicitatietips. Het internet staat er vol mee en vaak lijken de tips ontzettend op 
elkaar. Maar welke tips vergroten nu de kans op succes wanneer je solliciteert bij 
Ruimtemeesters?

Je staat misschien nog aan het begin van je carrière of je hebt inmiddels al heel 
wat jaren werkervaring achter de rug. Bij Ruimtemeesters beseffen we dat je werk 
een groot deel van je leven uitmaakt. Je brengt er veel tijd door en je wilt de juiste 
keuze maken. Heb je eenmaal de keuze gemaakt om te solliciteren, dan wil je ook 
dat de kans op succes zo groot mogelijk is.

Om het je wat gemakkelijker te maken, hebben we de volgende tips voor je op 
papier gezet.

1. Bereid je voor
Op onze website en social media hebben we veel informatie gedeeld over 
Ruimtemeesters en hoe het is om bij ons te werken. Wanneer je weet wat we 
doen is het gemakkelijker om je motivatie toe te lichten en, wanneer je wordt 
uitgenodigd, de vragen te stellen die voor jou belangrijk zijn.

2. Ontspan
Wanneer je solliciteert nemen we vrijwel altijd binnen 24 uur contact met je op. Je 
weet dus snel waar je aan toe bent.
Mocht je op gesprek worden uitgenodigd; je wordt niet onderworpen aan een 
derdegraadsverhoor. Het doel is om elkaar te leren kennen en om te kijken of 
we bij elkaar passen. We hebben een informele sfeer en cultuur met zeer weinig 
hiërarchie en dat zul je ook merken tijdens de gesprekken.   



3. Stel vragen
We gaven het al kort aan bij punt 1;  stel de vragen over de onderwerpen die 
voor jou belangrijk zijn. Dit laat ons zien wat jij belangrijk vindt en dan kunnen wij 
aangeven hoe hier bij Ruimtemeesters mee wordt omgegaan.
Wij bieden je ook altijd de mogelijkheid om met een toekomstige collega te spreken 
die werkt in hetzelfde vakgebied, zodat je het echte verhaal hoort over hoe het is 
om bij ons te werken. Wij zijn hierin open.

4. Ben enthousiast en gezond ambitieus
Wij stellen enthousiasme en ambitie enorm op prijs. Niets is leuker dan wanneer je 
iemand voor je hebt die enthousiast is over zijn of haar vakgebied en een gezonde 
ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen. Dat zijn ook de eigenschappen van 
je collega’s bij Ruimtemeesters. Er wordt hard gewerkt, maar er wordt zeker 
regelmatig gelachen! 

Wij wensen je veel succes met solliciteren en hopen je snel persoonlijk te ontmoeten! 
Voor meer informatie over het werken bij Ruimtemeesters kun je kijken op onze 
Werken Bij-pagina. Hier vind je ook onze openstaande vacatures.

https://ruimtemeesters.nl/werken-bij/

