Het perfecte profiel
Het perfecte profiel is een volledig ingevuld profiel met relevante en waarheidsgetrouwe informatie
over jezelf. Zie je profiel als je CV. Onze opdrachtgevers krijgen namelijk jouw profiel (enkel de voor
hen relevante informatie, dus niet je BSN- en rekeningnummer) onder ogen te zien als je op een
oproept hebt gereageerd. Op basis van de beschikbare profielen zal een opdrachtgever de keuze
maken voor de meest geschikte kandidaat/kandidaten voor de uitgezette opdracht/dienst. Een goed
profiel staat dus ten grondslag aan jouw glansrijke carrière bij Flexbook.
Functies:
Geef hier aan m.b.t. welke functies je oproepen wilt ontvangen. Het advies is bij twijfel over een
functie deze toch toe te voegen aan je profiel. Dit betekent in de praktijk namelijk enkel dat je
oproepen zult ontvangen m.b.t. de opgegeven functies. Uiteindelijk bepaal je altijd zelf wanneer en
waar je wilt werken.
Profielfoto:
Voeg een representatieve profielfoto toe aan je profiel. Kies een recente foto van je zelf waarop je
duidelijk zichtbaar bent. Maak niet gebruik van je ‘duckface’ Facebook profielfoto, maar kies die foto
waarop je netjes gekleed staat en een spontane lach hebt. Flexbook is geen modellenbureau of
datingsite, maar een onlineplatform wat jou aan leuke goed betaalde opdrachten helpt.
Motivatie:
Schrijf hier kort iets over jezelf. Wie ben je? Wat kan je? Waar ben je zelfs goed in? Wat voor werk
zou je graag willen doen en waarom moeten opdrachtgevers nou juist jou kiezen?
Werkervaring:
Onder werkervaring dien je aan te gegeven waar je in het verleden hebt gewerkt en ervaring hebt
opgedaan. Kies er voor om enkel de meest recente en relevante werkervaring te vermelden.
Zodoende wordt je profiel niet onnodig lang en nodigt het opdrachtgevers uit om je profiel helemaal
door te nemen als je op een oproep hebt gereageerd. Je kan uiteraard je werkervaring gewoon copypasten vanuit je CV.
Opleiding:
Hier graag je meest recentelijk genoten opleiding(en) neerzetten. Ook als het niet relevant is voor het
werk wat je wilt doen via Flexbook is het advies wel aan te geven wat je huidige opleiding dan wel
meest recentelijk genoten opleiding is. Het feit dat je een opleiding doet of gedaan hebt zegt wel iets
over jou als persoon.
Vaardigheden:
Kies eenvoudig genoeg wat voor jou van toepassing is. Kan je niet met 3 borden lopen? Geef dat dan
ook niet aan. Op de werkvloer zal namelijk toch duidelijk worden wat je wel en niet kan.
Tips:
Let op spelfouten! Laat je profiel nakijken door een familielid, vriend of vriendin of vraag een
Flexbookwerknemer of hij of zij een blik op je profiel wilt werpen. Verder is het raadzaam je profiel
regelmatig te updaten. Bijvoorbeeld door een betere profielfoto toe te voegen of je werkervaring te
updaten met opdrachten die je via Flexbook hebt vervuld.

