Selectie- en trainingsproces Ambassade van Den Haag
Binnen deze procedure houden wij ons aan de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor
Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).
Onze uitganspunten:
1. wij verstrekken de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een
zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacatures en van de organisatie;
2. de sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure en de selectie;
3. wij gebruiken alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid
voor de functie;
4. de sollicitant verschaft aan ons de informatie die wij nodig hebben om een juist beeld te
krijgen van zijn geschiktheid voor de vacante functies en van zijn vakbekwaamheid
(opleiding, kennis en ervaring) Hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort
te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij
solliciteert;
5. alle, van de sollicitant verkregen informatie, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en
de privacy van de sollicitant wordt gerespecteerd.
Wat is de procedure nadat u zich heeft aangemeld?:
1. u ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail;
2. uiterlijk één week na uw aanmelding starten wij met een voorselectie. Hierbij wordt gelet op
de volgende criteria:
 de functie-eisen zoals omschreven in de functieomschrijving;
 de voorkeuren omtrent diversiteitscriteria die wij hanteren:
 Vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 18 tot 50 jaar
 Vrijwilligers van het mannelijk geslacht
 Vrijwilligers met een niet-Nederlandse culturele achtergrond
 Vrijwilligers met een handicap
Toelichting: onze vrijwilligers zijn ambassadeurs van Den Haag. Daarom
vinden wij het van groot belang om een afspiegeling te vormen van de
Haagse samenleving. Op dit moment voldoen wij daar niet aan, omdat wij
onvoldoende vrijwilligers hebben met bovenstaande persoonlijke
kenmerken. Ook wanneer u niet voldoet aan bovenstaande criteria, bent u
van harte welkom.
 uw geschreven motivatie.
3. de voorselectie neemt maximaal vijf werkdagen in beslag. Uiterlijk twee weken na uw
aanmelding, ontvangt u van ons bericht, per e-mail of telefonisch, of u door de voorselectie
bent;
4. kandidaten die door de voorselectie zijn, worden uitgenodigd voor een selectiebijeenkomst,
deze zal op verschillende data gehouden worden. Per mail kunt u aangeven welke datum u
beschikbaar bent;
5. zodra u uw beschikbaarheid heeft doorgegeven, wordt u ingepland en ontvangt u een
uitnodiging voor de selectiebijeenkomst. Tijdens de selectiebijeenkomst krijgt u meer

informatie over de Ambassade van Den Haag, en neemt u deel aan een persoonlijk gesprek
en aan een groepsopdracht. Tijdens deze bijeenkomst beoordelen we of we een match zijn
en wordt een definitieve selectie gemaakt;
6. maximaal twee werkdagen na de selectiebijeenkomst ontvangt u van ons bericht, per e-mail
of telefonisch, of u definitief bent geselecteerd.
Voordat u aan de slag kunt als vrijwilliger, neemt u deel aan het trainingsprogramma:
1. een e-learning training in (stads)gastvrijheid
2. een huiswerkopdracht
3. een gastvrijheidstraining
4. een managementtraining (alleen voor de Teammanagers)
Als u deze met goed gevolg heeft doorlopen, kunnen wij u officieel verwelkomen als vrijwilliger van
de Ambassade van Den Haag. Hiervoor wordt u beëdigd.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Telefoonnummer
: 06 30 98 12 76
E-mail adres
: info@ambassadevandenhaag.nl

