Solliciteren naar een beter salaris
We hebben een slechte tijd gehad, als het gaat om werk. Degenen die een vaste baan
hadden, begonnen te twijfelen aan deze zekerheid, en inderdaad, er verandert veel. Kijk
naar allerlei winkels die failliet gaan, of in elk geval in moeilijkheden verkeren……
Er is een tijd geweest dat je kon solliciteren totdat je een ons woog, het haalde allemaal niet
uit. Gelukkig is het weer wat beter met de economie, en komen mensen toch weer wat
gemakkelijker aan het werk, hoewel er ook nog velen aan de kant staan.
Maar er zijn nog steeds ook mensen die nog volop vooruitzichten hebben. Mensen die
misschien vinden dat ze meer kunnen (en ook meer willen) dan ze nu doen. Er is weer
perspectief en solliciteren kan ook weer. Tenslotte betekent jouw sollicitatie ook weer een
openvallende ruimte waar misschien iemand anders weer helemaal op zijn plek terecht
komt.
Maar hoe doe je dat nu, die onderhandelingen? Vooral als je vindt dat je meer salaris wil
hebben. Want onderhandelen over je salaris geeft spanning. Ergens in je achterhoofd zit ook
de twijfel: ben ik het wel waard? Kan ik het wel? Als ik niet krijg wat ik vraag….ga ik dan af?
Daarom is het belangrijkste: doe voorwerk! Ga bekijken wat mensen in soortgelijke functies
betaald krijgen. Wat ontvangt de werknemer bij de concurrent? En bij een heel andere
functie, die toch gelijkwaardig is t.a.v. opleidingsniveau, verantwoordelijkheden, etc. En
misschien kun je ook achterhalen wat je toekomstige collega’s betaald krijgen. Het praat
gemakkelijker als je weet wat een “normaal” salaris is in de ogen van de toekomstige
personeelschef.
Een goede voorbereiding is het halve werk…. Dat geldt ook bij solliciteren. Denk daarom niet
dat je je niet kunt voorbereiden omdat je niet weet wat ze gaan vragen. En zorg zelf ook voor
enkele goede vragen, dat komt geïnteresseerd over. Je laat zien dat je nagedacht hebt.
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