
 
 

Solliciteren in Australië: de do's en don'ts voor je cv 
door Astrid van den Brandhof, 31-05-2013  

Laurens (31) verhuist binnenkort naar Australië en zoekt een baan in de 

finance. Is zijn cv al Australië-proof? De tips van onze experts.  

Zijn hele jeugd – inclusief studententijd – bracht Laurens door in Australië. 

Daarna vertrok hij naar Nederland om te werken in de financiële sector. 

Na bijna tien jaar in Nederland te hebben gewoond, wil hij weer terug naar 

Down Under. De redenen: zijn baan als hypotheekadviseur staat op de 

tocht, wat zijn besluit versneld heeft. En het leven in Australië trekt hem 

toch meer. Als financieel specialist solliciteert Laurens bij banken en 

verzekeraars. Als expert van de Australische arbeidsmarkt 

becommentarieert Nannette Ripmeester het cv – of beter: resume – van Laurens.  

Bekijk het resume van Laurens hieronder of download het als PDF. 

Wat vindt de pro van dit resume? 

‘In Australië houden ze van kort en simpel – to the point. Het resume – in Australië hebben ze het 

zelden over cv – van Laurens neemt veel ruimte in, maar komt niet duidelijk to the point’, vindt 

Ripmeester. Ze benadrukt dat alles wat je opschrijft een doel moet dienen. Wat is precies het beeld 

dat Laurens van zichzelf wil neerzetten? Als hij dat nog duidelijker voor ogen heeft, kan hij zijn 

resume nog een stuk verbeteren. 

Wat Australische werkgevers belangrijk vinden, zijn vrij algemene vaardigheden zoals ‘team work’, 

‘personal fit with the organisation’, ‘enthusiasm and passion for the work we do’, ‘loyality’, 

‘resilience’ (veerkracht) en ‘initiative’. Ze willen begrijpen waarom jij graag voor hen wilt werken en 

verwachten dat je een ‘can do’ mentaliteit hebt. Dat is dus belangrijk om in je cv naar voren te laten 

komen. Wat Laurens bij het stuk ‘Summary of qualifications / Courses’ heeft opgeschreven, is niet zo 

veelzeggend. Juist hier kun je iets neerzetten wat een aanknopingspunt is voor het gesprek. 

Solliciteren in Australië: tips 

 Ongeveer 70 procent van de banen wordt opgevuld zonder openbare vacatures, dus open 

sollicitaties zijn de moeite waard. Daarbij is het wel van groot belang dat je het bedrijf goed 

onderzoekt en zorgt dat je brief en cv duidelijk gericht zijn op die organisatie. In het wilde weg cv’s 

rondsturen is een kansloze exercitie! 

http://www.intermediair.nl/auteurs/astrid-van-den-brandhof
http://www.scribd.com/doc/144596656/Resume-Laurens-Intermediair-2013-05-31
http://www.intermediair.nl/carriere/cv-en-sollicitatie/cv-en-sollicitatiebrief/solliciteren-australi%C3%AB-de-dos-en-donts-voor-je-cv


 In Australië zijn klassenverschillen niet belangrijk en is gelijkwaardigheid een hoog goed. Het is 

belangrijk om een eerlijk beeld van jezelf te schetsen op basis van je vaardigheden en prestaties. 

Maar schep niet op, dat wordt niet gewaardeerd. 

Meer tips vind je in de gids ‘Looking for work in Australia’. 

Curriculum vitae onder de loep 

Persoonlijke informatie weglaten 

1. Laurens geeft aan dat hij Nederlands is, maar met permanente verblijfsstatus voor Australië. Dat is 

natuurlijk een enorm pluspunt en zeker de moeite van het vermelden waard. Noem het direct bij je 

contactgegevens. 

2. Laat je geboortedatum en geboorteplaats weg. Dit soort persoonlijke informatie geef je niet in een 

Australisch resume. Je contactgegevens volstaan. 

Ook al is het hebben van een rijbewijs handig in zo’n uitgestrekt land als Australië, toch hoef je dit 

niet zo prominent op pagina één te vermelden. En: verwissel ‘Rijbewijs B’ voor de Australische term. 

Taal: native of fluent? 

3. Goed om je talenkennis te vermelden, maar verplaats het naar het einde van je cv. ‘Fluent’ is de 

term die je in de Engelse taal gebruikt als je de taal vloeiend beheerst, maar niet het niveau van een 

‘native speaker’ haalt. Het is beter om te zeggen: Dutch, native speaker (of: mother tongue) en 

English, near native. Let op dat als je voor Engels het ‘native’ niveau aangeeft, er werkelijk geen 

enkele fout in je Engels mag zitten! 

Carrièredoelen 

4. Het is in een Australisch resume de gewoonte om na je contactgegevens je 'Career Objective' aan 

te geven: een korte omschrijving van je carrièredoelstellingen en hoe je deze verwacht te 

verwezenlijken. Voor een Australiër is dit enorm belangrijk: ze zoeken mensen die de doelen in de 

desbetreffende baan kunnen verwezenlijken – zorg dat ze dit hier lezen! 

5. Vervolgens komt de kop 'Employment Skills': welke vaardigheden heb je ontwikkeld die relevant 

zijn voor deze baan? 

Goed Engels 

6. Vermijd het gebruik van Nederlandse woorden, ga altijd voor een Engelse term met de 

Nederlandse vertaling erachter tussen haakjes. Behalve wanneer het een eigen naam betreft, zoals 

Nationale Nederlanden. 

7. Vermijd afkortingen, zeker als deze niets betekenen in de branche waar je solliciteert. 

8. ‘January’ voluit schrijven. 

9. Voeg bij Nationale Nederlanden tussen haakjes ‘Financial institution’ toe, om uit te leggen om wat 

voor bedrijf het gaat. 

10. Gebruik het woord ‘realty’ alleen als dit echt als ‘common terminology’ verondersteld wordt, 

anders gewoon voluit ‘real estate’. 

11. ‘Replacement’ is hier niet het juiste woord, vervang het door ‘substitute for’. 

http://www.ako.nl/product/9789058960603/looking-for-work-in-looking-for-work-in-australia-nannette-ripmeester/
http://www.ako.nl/product/9789058960603/looking-for-work-in-looking-for-work-in-australia-nannette-ripmeester/
http://www.ako.nl/product/9789058960603/looking-for-work-in-looking-for-work-in-australia-nannette-ripmeester/


Kwalificaties, vaardigheden en interesses 

12. Als je een kop opneemt met ‘Summary of Qualifications / Courses’, zorg dan dat de werkgever 

hier iets leest wat een aanknopingspunt voor een gesprek is of laat zien wat je geleerd hebt. Het is nu 

zo algemeen dat het niet uitmaakt of het wel of niet in het cv staat. Zonde van de ruimte! 

13. Het opnemen van een ‘Qualities’ kop is logisch voor een Australisch resume, maar noem het 

‘Skills’ (qualities dekt een iets andere lading). Dit mag zelfs best uitgebreider, maar verwacht vragen 

hierover dus zorg dat je iedere gekozen skill kan motiveren met een voorbeeld. 

14. Denk heel goed na voordat je ‘The Bible’ in je cv opneemt. In een maatschappij waar ‘equality’ 

belangrijk wordt gevonden is dit een ongelukkig gekozen ‘interest’ om je mee te onderscheiden. Wat 

wil je hiermee bereiken? Je kan ook werkgevers wegjagen, immers alles wat als te persoonlijk wordt 

ervaren hoort niet thuis in een Australisch resume. 

Referenties 

15. Het opnemen van referenties is een goed gebruik in Australië, maar wel met contactgegevens 

erbij. Zorg dus ook dat je referenties weten dat je ze noemt! 

16. In Australië houden ze van kort en simpel. Door de lay-out neemt dit cv veel ruimte in. De 

informatie past ook prima op twee pagina’s.  

Loopbaanexpert 

Nannette Ripmeester schreef onder meer het boek ‘Looking for work in 

Australia’. Ripmeester is de oprichter en directeur van de organisatie 

Expertise in Labour Mobility (ELM) in Rotterdam. Met dit bedrijf wil zij de 

mogelijkheden om over de grens te werken vergroten en bevorderen. Op 

de site van ELM staan voorbeeld cv’s van een groot aantal landen. 

 

Je sollicitatiebrief of cv laten checken door professionals? 

Dat kan! Heb je een hbo of wo achtergrond en ben je op zoek naar een baan op dit niveau? Mail dan 

je cv of sollicitatiebrief naar: redactie@intermediair.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding 

adviesrubriek’. De redactie selecteert uit de aanmeldingen een brief die aan de experts wordt 

voorgelegd. 

http://www.labourmobility.com/
http://www.labourmobility.com/culturally-tailored-cvs/
mailto:redactie@intermediair.nl?subject=Aanmelding%20adviesrubriek

