Veel gestelde vragen over jouw belangstelling voor werken bij DJI en het Coronavirus en
We vinden het heel fijn dat je belangstelling hebt om te werken bij DJI. Misschien wilde je naar een
wervingsdag komen, of was je al uitgenodigd voor een selectiedag. Hoe dan ook, het is spijtig dat DJI
door het Coronavirus niet alle zaken normaal kan afhandelen wat betreft jouw interesse als nieuwe
medewerker. Een besmetting binnen een inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor het personeel
en justitiabelen. Hen beschermen staat voorop.
We rekenen op je begrip. We geven graag zoveel mogelijk duidelijkheid over een aantal zaken, die
betrekking hebben op jouw interesse in een functie bij DJI en het Coronavirus.
Hieronder vind je veel gestelde vragen en de antwoorden. Staat je vraag er niet bij, stel deze dan via
ons Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie 088 07 54321

Gaat de wervingsdag waar ik me voor heb opgegeven door?
Wervingsdagen gaan weer door. De werving vindt over het algemeen plaats op locatie van de
inrichting of een alternatieve locatie. Uiteraard nemen wij de nodige maatregelen bij de
wervingsdagen om verspreiden van het coronavisrus te vermijden. Voor de wervingsdagen worden
er groepen van maximaal 20 personen op 1,5 meter in een grote ruimte ontvangen. Met de
dagindeling wordt er rekening gehouden dat de groepen elkaar niet kruisen.. Kijk op onze site waar
er een wervingsdag bij jou in de buurt is.
Ik ben uitgenodigd voor een selectiedag. Gaat het door?
De selectiedagen hebben een nieuw en uitgebreider format. Na het behalen van de capaciteiten test
zal er een online gesprek met de selectiepsycholoog plaats vinden. Na een positief gesprek met de
selectiepsycholoog worden kandidaten uitgenodigd voor een selectiedag in DC Zeist, te Soesterberg.
De selectiedag nieuwe stijl ziet er als volgt uit:
•

5 groepen van max. 6 kandidaten (max 30 kandidaten per dag)

•

De vijf groepen starten allen bij de FVT

•

Controle capaciteitentest

•

Sollicitatiegesprek met een leidinggevende van de inrichting

•

Voorlichting over arbeidsvoorwaarden

•

Individueel arbeidsvoorwaardengesprek

•

inplannen van de medische aanstellingskeuring

•

Inplannen van de basis beroepsleergangen (BBL) met het OI

•

Dienstkleding passen

Wat moet ik doen als ik bijna start in mijn functie?
Mensen met wie de startdatum reeds is afgesproken, hopen we hier zo snel mogelijk duidelijkheid
over te geven. Ook wat betreft de start van je opleiding.

Ik heb mijn arbeidsvoorwaardengesprek gepland gekregen, gaat dat nog door?
Gesprekken over je arbeidsvoorwaarden gaan via de HR-adviseur van de inrichting waar je gaat
werken. Vanuit de inrichting wordt contact met je opgenomen. Wellicht dat er een videogesprek met
je gepland kan worden met behulp van Facetime of Skype.
Solliciteren
Je kunt natuurlijk altijd solliciteren We nemen je sollicitatie hoe dan ook in behandeling. Onze
vacatures staan op www.werkenvoornederland.nl/dji. Wil je eerst meer weten over onze functies
kijk dan op deze website naar de video’s, blogs en testimonials.
We zien je sollicitatie graag tegemoet.

