Openingszinnen en slotzinnen voor sollicitatiebrieven
Goede, gerichte openingszinnen en slotzinnen waarmee je de aandacht van de lezer trekt.
Openingszinnen
•

Naar aanleiding van uw advertentie op (website) (datum), stuur ik u hierbij mijn
sollicitatiebrief.

•

Zeer geïnteresseerd las ik uw advertentie in (de krant) van (datum), waarin u een
(functie) vraagt. De informatie die ik van (naam medewerker) kreeg heeft mijn
enthousiasme voor deze functie vergroot.

•

Via uw collega/werknemer… hoorde ik dat u op zoek bent naar een …

•

Graag kom ik in aanmerking voor de functie van (functie) zoals die genoemd wordt in
(krant) van (datum).

•

Toen ik uw vacature zag op (naam website) ben ik meteen deze brief gaan schrijven,
omdat het mij een goede mogelijkheid lijkt om de kennis die heb opgedaan tijdens
mijn voorgaande betrekkingen in de praktijk te kunnen brengen.

•

Met veel enthousiasme reageer ik op de door u aangeboden vacature op (website)
vacature waarin op zoek bent naar een (functie).

Bovenstaande voorbeelden zijn beschaafd, maar niet echt onderscheidend. Je kunt altijd voor
een wat meer prikkelende opening kiezen:
•

Toen ik uw advertentie voor de functie van (functienaam) in (krant) van (datum) las,
raakte ik zo enthousiast dat ik direct besloot te reageren.

•

Op uw website zag ik uw vacature voor een (functienaam). ‘Daar is men op zoek naar
mij’, was mijn eerste gedachte.

•

In de(krant/website) van(datum) las ik uw advertentie en dacht “wij zoeken elkaar.”

•

Flexibel, enthousiast en leergierig, zijn steekwoorden die op mij van toepassing zijn
en daarom solliciteer ik op de functie van…

Er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden op het internet. Zoek bijvoorbeeld eens
op: creatieve openingszin sollicitatiebrief.
Slotzinnen
•

Gezien mijn interesse in uw bedrijf en mijn enthousiasme voor de functie zou ik
graag mijn sollicitatie mondeling toelichten.

•

Ik zie ernaar uit om mijn motivatie en geschiktheid in een persoonlijk gesprek aan u
kenbaar te maken.

•

Zoals u heeft gelezen lijkt de vacature mij zeer aantrekkelijk. Graag zou ik dan ook
voor een kennismakingsgesprek worden uitgenodigd.

•

Gezien mijn belangstelling voor de functie zou ik graag nader kennis met u willen
maken.

•

Graag zou ik met u een gesprek willen hebben, omdat ik bijzonder geïnteresseerd
ben in deze vacature bij (naam bedrijf).

•

Graag zou ik voor een nadere kennismaking worden uitgenodigd om mijn sollicitatie
mondeling toe te kunnen lichten.

•

Vanzelfsprekend ben ik beschikbaar om mijn sollicitatie toe te lichten.

