Roeibaan.com
Start je carriere met een 3-op-10 en voer je cv in
‘’How to upload your cv’’
Beste Skøllie,
Hieronder volgt een kleine uitleg en een stappenplan hoe jij jouw CV op Roeibaan plaatst.
Allereerst, wat is nou roeibaan. Roeibaan is een stichting die roeiers in contact brengt met bedrijven
op een tweetal mogelijkheden.
- Je CV staat in een database waar grote nationale en internationale bedrijven bij zijn
aangesloten, jaarlijks neemt ieder bedrijf contact op met aangesloten leden van verenigingen
uit deze database.
- Vanuit Roeibaan worden er jaarlijks meerdere bedrijvendagen georganiseerd die zich
focussen op vakgebieden zoals Recht en Bestuur, Gezondheid, Economie en Bedrijfskunde,
Opvoeding en Communicatie en Consultancy. Bij deze bedrijvendagen komen bedrijven naar
roeiverenigingen in Nederland om workshops, casussen te behandelen of toelichtingen te
geven. Hierdoor worden jullie op een laagdrempelige manier in contact gebracht met
recruiters van wellicht jullie toekomstige werkgever.
Het enige wat jullie dus hoeven te doen is jullie CV uploaden en de site in de gaten houden.
Hoe upload jij jouw cv:
1. Ga naar www.roeibaan.com
2. Klik op de groene knop in het midden van de homepage met ‘’GEEF JE OP!’’.
3. Vul het pop-up scherm in met de nodige informatie, accepteer de gebruiksvoorwaarden en
klik op ‘’schrijf in’’.
Nu zit je op de ‘’Mijn Account’’ pagina.
4. Klik in het menu aan de linkerkant van de pagina op ‘’Mijn CV’’.
Vervolgens kom je op een nieuwe pagina waar je informatie in kan vullen over:
- Hoger onderwijs
- Middelbare school
- Werkervaring
- Additionele activiteiten (studieverenigingen, schoolraden of commissies)
- Roeicarrière
- Overige
- Carrière interesse
5. Probeer hier zoveel mogelijk informatie in te vullen die voor bedrijven van belang is bij het
kiezen van jouw cv.
6. Zet je CV online. Dit is belangrijk, zonder dit te doen is hij niet zichtbaar voor bedrijven!
7. Laatste check: Groene knop rechtsboven met ‘’Bekijk CV’’.
Nu ben je klaar en staat jouw CV op www.roeibaan.com. Hierdoor heb jij als Skøllie:
- Skøll geholpen door jouw CV te uploaden.
- Jezelf nu al in een database voor roeiend Nederland gezet.
- Een 3-op-10 voor op andere studenten.

