Meer
weten?

Ga voor meer informatie over
LOB en techniek naar:
www.techniektalent.nu/lob

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in
opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties. Met maar één doel: meer
instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Om dat voor elkaar te krijgen,
hebben we een groot aantal producten en ondersteunende diensten ontwikkeld.
Waaronder Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie.
Ga voor meer informatie over al onze activiteiten naar
www.techniektalent.nu.
Foto’s:

www.techniekbeeldbank.nu.

Eerste
Hulp bij
Techniekoriëntatie

Voorbeeldvragen
interview

Voorbeeldvragen om te stellen
aan iemand die bij een bedrijf werkt
Stel je eerst netjes voor. Vraag of je wat vragen mag stellen.
Vertel waarom je dat graag wilt.

Oefen een interview eerst bij een van je
ouders of buren over zijn of haar werk.
Bereid je vragen voor, kies ongeveer vijf
vragen uit de onderstaande lijst of bedenk
zelf andere vragen. Je mag altijd doorvragen!

Tip

Altijd vragen:
•

Wat is uw naam?

•

Welke functie/welk beroep heeft u?

•

Bij welk bedrijf werkt u?

Keuzevragen:
1.

Wat bent u aan het doen/wat heeft u vandaag op
uw werk gedaan?

2.

Waar is dat voor?

3.

Welk gereedschap/programma’s gebruikt u?

4.

Wat vindt u leuk aan uw werk?

5.

Wat moet je echt goed kunnen om dit beroep uit
te oefenen?

6.

Hoe kun je leren goed te worden in wat u doet?

7.

Welke opleiding heeft u gevolgd?

8.

Hoe bent u aan deze baan gekomen?

9.

Wat verdient iemand die bij uw bedrijf begint te werken?

10.

Hebt u een auto en telefoon van de zaak?

U kunt deze pagina voor uw leerlingen
downloaden vanaf www.techiektalent.nu/EHBTO

11.

Wie helpt u met wat u doet? Hoe vindt u dat?

12.

Wat vindt u moeilijk aan uw werk?

13.

Welke moeilijke keuzes moet u weleens maken?

14.

Wanneer bent u trots op iets wat u heeft gedaan?

15.

Waar bent u echt goed in, waar wordt u blij van
in uw werk?

16.

Aan welke taken besteedt u de meeste tijd?

17.

Wat was het eerste wat u ging doen toen u hier
kwam werken?

18.

Wat vindt u leuk aan dit bedrijf?

19.

Hoe laat begint u, hoe laat stopt u?

20.

Met wie werkt u samen? Wat doen zij?

21.

Zijn er ploegendiensten?

22.

Wat is uw (beste) tip voor mij?

23.

Hoe vond u het om deze vragen te beantwoorden?

24.

Heeft u ook nog een vraag voor mij?

25.

Mag ik nog eens terugkomen?

