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Curriculum Vitae - Sara van Schijndel
Personalia
Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
LinkedIn
Twitter

Sara van Schijndel
Derde Tuindwarsstraat 143-2
1000 JC Amsterdam
01-01-1995
06-12345678
saravanschijndel@email.com
http://nl.linkedin.com/in/saravanschijndel
@saravanschijndel

Je burgerlijke staat,
BSN en bankrekeningnummer zijn niet
relevant

Vermeld LinkedIn en Twitter alleen
als je een actueel profiel hebt.
Zorg voor een professioneel
emailadres.

Een foto op je cv is
optioneel. Het komt steeds
vaker voor, maar is niet
verplicht (in de UK wordt het
niet gewaardeerd). Kies wel
een professionele foto
waarop je glimlacht.

Opleidingen
2013 – 2016

2007 – 2013

Bachelor Scheikunde, Universiteit van Amsterdam
Relevante vakken:
 Analytische chemie en bioanalyse
 Practicum duurzame chemie
Minor: minor Conservering en restauratie
Scriptie: Glass sickness: Deterioration affecting glass (cijfer: 8)

Het oog valt op de
dikgedrukte woorden.
Bedenk dus goed wat
je wilt benadrukken.

VWO
Scholengemeenschap Julias, Ede
Profiel Natuur & Techniek

Noem ook
bijzonderheden van
je studie die relevant
zijn voor de vacature

Je cijfer noemen voor je
scriptie (of je GPA) is
optioneel. Tip: doe dit
vanaf een 7,5

Stage
Jan 2015 – Juli 2015

Stage bij het Mauritshuis te Den Haag (2 dagen per week)
Onderzoek naar chemisch drogende lagen op olieverfschilderijen
 Reactie van linoleenzuur en zuurstof op verzuring
 Onderzoeksinformatie samenstellen, testen en analyseren
 Onderzoeksmethoden: titratie en microscopie
Resultaat
 Een verslag en presentatie over het uitdrogen
van olieverf aan medewerkers van het Mauritshuis
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Geef een indicatie
van de tijdsbesteding per week

UVA STUDENT CAREERS CENTRE
Werkervaring
Dec 2013 – April 2014
10 uur per week

2008 - 2012

Student-assistant bij College Exacte Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Ondersteuning bij onderzoek naar organische chemie
Diverse bijbanen, in de horeca en administratie

Meerdere irrelevante
bijbanen kun je
eventueel bundelen

Noem studieverenigingen,
sportprestaties, vrijwilligerswerk
of lange reizen

Extra curriculaire activiteiten
2015 - 2016

Leg uit wat
dit voor
organisatie
is, als dit niet
voor zich
spreekt

Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD)
Commissielid Buitenlandexcursie
Het Amsterdams Chemisch Dispuut is de studievereniging van Scheikunde aan
de UvA.
- verantwoordelijk voor de organisatie van een buitenlandexcursie naar een
aantal chemische bedrijven in het buitenland met 5 andere commissieleden
- contacten leggen en onderhouden met chemische bedrijven en verzoeken
doen voor een rondleiding
- organiseren van vervoer in buitenland
Gebruik proactieve
power verbs

Vaardigheden en interesses
Algemeen
IT-vaardigheden
Talenkennis
Rijbewijs
Interesses

Projectmanagement
SPSS, Photoshop
Nederlands (moedertaal), Engels (zeer goed)
B
Fotografie en digitale bewerking, wielrennen en koken

Interesses kun je
toevoegen om
kleur te geven aan
je profiel. Let wel:
in de US is het niet
gebruikelijk

Algemene tips voor je CV
 Gebruik maximaal 2 A4’tjes
 Gebruik bij voorkeur een eigen opmaak, geen online format
 Je kunt een persoonlijk profiel toevoegen onder je personalia. Hiermee geef je de lezer
direct zicht op wie je bent. Kies een vorm die past bij jouw sollicitatie:
o profieltekst: omschrijf welke opleiding(en) je hebt gedaan, wat je drijft en waar je
heen wilt, wat je ambitie is
o doelfunctie: omschrijf de rol die je wilt, bijvoorbeeld ‘junior controller bij een bank’
o kernwoorden die jouw kwaliteiten en competenties omschrijven
 Voeg publicaties toe als dit relevant is
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