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Bijlage 1 

 

Sollicitatiebrief 

-Voorbeeld- 
 

De volgende tekst is een voorbeeld en is slechts bedoeld als suggestie. Je kunt de inhoud 

naar believen aanpassen aan je persoonlijke achtergrond en je eigen doelen. 

Schrijf de sollicitatiebrief in je eigen taal en zo mogelijk ook in de taal van het gastland. Als 

dit niet lukt, schrijf dan in elk geval ook een brief in het Engels.  

Verwijder de logo’s van deze voorbeeldbrief. 

 
Briefhoofd van de kandidaat 

(Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum)  

 

Naam en adres van het gastbedrijf (voor zover bekend) 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Ik zou graag enkele maanden van mijn opleiding in het buitenland doorbrengen. Daarom 

solliciteer ik naar een stageplek in uw bedrijf. Ik zit momenteel in het tweede jaar van mijn 

opleiding tot metaalarbeider, sector Bouw. Ik volg mijn opleiding bij het bedrijf 

Voorbeeldbedrijf in Voorbeeldstad. In totaal duurt de opleiding tot dit beroep drie en een half 

jaar. Als metaalarbeider in (Nederland/Noorwegen…vermeld hier je eigen land) leren we 

bijvoorbeeld hoe we metalen en stalen constructies moeten bouwen en hoe we 

hydrodynamische, pneumatische en elektronische constructiedelen moeten assembleren en 

testen. Bijgevoegd vindt u een beschrijving van mijn vak in het Engels en in het (indien 

mogelijk de taal van het gastland. Ga voor informatie over je vak naar de website (landelijke 

website www.xxxxx.com) en voeg dit bij je sollicitatiebrief)).  

Tot nu toe heb ik met name ervaring kunnen opdoen in de productie van filters en 

transportinstallaties, omdat dat het belangrijkste werkgebied is van het bedrijf waar ik mijn 

opleiding volg. Meer informatie over ons bedrijf kunt u vinden op de website (vul hier de 

naam van de website in). 

 

Ik ben al goed onderlegd in het lassen en in het verspanen en vervormen van metaal. Ik heb 

ook al enkele keren geassisteerd bij het assembleren en installeren van de installaties.   

 

Ik zou graag willen weten hoe ze in een ander land te werk gaan en tegelijk werken aan mijn 

talenkennis. Op uw website zag ik dat u ook transportinstallaties produceert. Ik ben erg 

benieuwd naar de verschillen tussen uw bedrijf en ons bedrijf. Maar ook het feit dat u heel 

andere dingen doet dan ons bedrijf, zoals de productie van drooginstallaties, vind ik erg 

interessant. 

 

In mijn vrije tijd fotografeer ik graag en ik zit op voetbal. Ik hou ook van reizen.  

 

Ik wil graag vier maanden in het buitenland doorbrengen, het liefst vanaf maart 2010. Maar 

een stage die begint in september 2010, komt me ook uit. 
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Ik heb op school drie jaar Frans/Spaans (kies een taal) gehad en ik kan eenvoudige zinnen 

spreken en verstaan.  

 

Ons bedrijf is een voorstander van buitenlandse stages. De heer Voorbeeldman is 

verantwoordelijk voor mijn beroepsopleiding. Als u wilt, kunt u altijd contact met hem 

opnemen. 

 

Tel. 

E-mailadres 

 

Ik hoop dat mijn sollicitatie uw belangstelling heeft gewekt en dat u me de kans zult geven 

om een deel van mijn opleiding bij uw bedrijf te volgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bijlagen: 

 

Europass CV 

Beschrijving van het vak „metaalwerker“ 

 

 

 


