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Betreft: Open Sollicitatie  
 
Onlangs heb ik met succes mijn tweede Hbo-opleiding afgerond en nu ben ik klaar voor de volgende 
stap.  
Na de middelbare school ben ik eerst Bouwkunde gaan studeren aan de Christelijke Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. Vanwege de toenemende invloed van informatietechnologie binnen bedrijven 
en organisaties heb ik besloten om daarna Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool IJselland 
in Deventer te gaan studeren.  

Tijdens deze studies heb ik veel kennis en ervaring opgedaan, die ik nu graag in praktijk wil brengen. 
De stages en afstudeerprojecten van de twee studies die ik heb gevolgd, hebben mij inzicht gegeven 
in de activiteiten van bouwbedrijven, adviesbureaus en overheidsinstellingen. Ik heb me bij deze 
organisaties beziggehouden met werkvoorbereiding, planning en calculatie, maar ook met 
advisering, research, innovatie en het analyseren en verbeteren van informatiestromen. Daarbij heb 
ik ontdekt dat de combinatie van mijn kennis van bouwkunde en die van informatietechnologie erg 
gewaardeerd werd.  

Zowel in mijn privéleven als in mijn werk ben ik iemand met een sterke gedrevenheid en motivatie; 
als ik ergens aan begin, dan maak ik het ook af. Door deze instelling en mijn zelfdiscipline heb ik mijn 
studies binnen de gestelde tijd kunnen afronden en er geen dag langer over gedaan dan de tijd die 
ervoor staat. Verder heb ik tijdens mijn stages en afstudeerprojecten laten zien dat ik met 
verschillende mensen en situaties kan omgaan en over aanpassingsvermogen beschik. Ik weet wat ik 
wil en wat ik kan, en ben bereid mij volledig in te zetten binnen uw bedrijf.  

Wanneer er binnen uw bedrijf op dit ogenblik of op korte termijn een functie vacant is die in de lijn 
van mijn profiel ligt, dan kom ik daar graag voor in aanmerking. Voor meer gegevens over mijn 
opleiding en ervaring verwijs ik u naar bijgevoegd Curriculum Vitae.  

Ik zou het erg op prijs stellen als ik eens met u kan bespreken wat de mogelijkheden voor mij binnen 
uw organisatie zijn.  

Hoogachtend,  

Uw Naam  

Bijlagen: Curriculum Vitae 


