
Onze selectieprocedure
Stap 1: Schrijf je in

Karel Doormanweg 9e, 3115 JD Schiedam +31 (0)10 427 77 16 mail@prodex.nl www.prodex.nl

Volg ons op social media:

Stap 2: Bevestiging & reactie
Bekijk onze vacatures en schrijf je 
in of stuur een open sollicitatie.

De bevestiging ontvang je direct. Daarna zullen wij je cv en motivatie 
bekijken en beoordelen. Vervolgens brengen wij je zo snel mogelijk per 
e-mail of telefonisch op de hoogte van de status van je sollicitatie.

Stap 3: Intakegesprek
Als je wordt uitgenodigd voor een (video)intakegesprek word je 
vooraf geïnformeerd over de inhoud van het gesprek en spreken 
we een datum en tijd af. Het gesprek gaat voornamelijk over 
jouw wensen, ervaring en persoonlijkheid.  

Stap 4: Referentie check
Als het gesprek goed is verlopen gaan we 
meer informatie over je inwinnen. Wij gaan 
jouw referenties checken. Indien je nog 
thuis woont en/of geen werkervaring hebt 
mag je ook een van je ouders of een (oud) 
docent opgeven als referentie.

Stap 5: De beslissing
Zodra we er zeker van zijn dat jij geschikt 
bent voor een opleidingstraject via Prodex 
laten we dit aan je weten. Ook vragen we 
je om jouw CV in ons format samen met 
het profiel dat we over jou geschreven 
hebben te controleren.

Stap 6: Gesprek op basis van vacature
Tijdens dit gesprek bespreken we specifiek een vacature met je 
en gaan we na of je bij het bedrijf past. Zie je het zelf ook zitten 
en heb je een goede indruk van het bedrijf? Dan kunnen we snel 
naar de volgende stap in onze procedure!

Stap 7: Voorstellen bij onze partner
Als jij en Prodex er allebei van overtuigd zijn dat jij bij het bedrijf 
past en je geschikt bent om een opleidingstraject te volgen dan 
stellen wij je voor bij onze partner.

Stap 8: Uitnodiging
Wanneer onze partner kennis met je wil 
maken plannen we een eerste gesprek in 
tussen jou en het bedrijf. Indien ook hier 
de klik met het bedrijf aanwezig is plannen 
we soms meteen het tweede gesprek en
een rondleiding in. Het hangt mede van 
onze partner af wanneer jij hier 
terugkoppeling over kan verwachten.

Stap 9: Ready to start?
Ben jij klaar om te starten? Wanneer onze 
partner verder met jou wil samenwerken en 
jij er ook zeker van bent dat je aan de slag 
wilt dan gaan we de overeenkomsten in 
orde maken! 

Stap 10: Aan de slag!
Alles is rond en jij mag aan de slag. Aan 
het werk en beginnen aan je opleiding. 

Heel veel plezier en succes! 
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