VIDEO INTERVIEW INSTRUCTIES
POWERED BY CAMMIO

GEFELICITEERD! JE BENT UITGENODIGD VOOR EEN VIDEO INTERVIEW.
OM JE TE HELPEN JOUW SOLLICITATIE ZO SUCCESVOL MOGELIJK TE MAKEN, BIEDT DIT
INFORMATIEBLAD JE ALLE INFORMATIE, TIPS EN ANTWOORDEN DIE JE NODIG HEBT OM
GOED VAN START TE GAAN.

WAT HEB JE NODIG?
1) Hardware
Computer of Laptop

Tablet

Mobiel

- Webcam & Microfoon

- Android of iOS apparaat

- Android en iOS apparaat

- Het gebruik van een
Chrome-browser is aanbevolen. Andere Browsers
vereisen een Adobe Flash
Player plug-in.

(Enkel automated en
video pitch interviews)

(Enkel automated en
video pitch interviews)

2) Internet verbinding
Minimale verbinding van 300 Kbps (bekijk je internetsnelheid hier)

INTERVIEW SETUP
Belichting

Achtergrond

Zet jezelf in het licht. Kies voor een (natuurlijke)
lichtbron die vanaf voren (het liefst vanaf achter de
camera) je gezicht belicht om donkere schaduwen te
voorkomen. Maak eventueel een proefopname om te
zien hoe het beeld eruit ziet.

Wees je bewust van je achtergrond. Kies voor
een opgeruimde en neutrale achtergrond die niet
afleidt en professioneel oogt.

Omgeving
Zorg voor een rustige ruimte zonder mogelijk storende factoren. Voorkom onderbrekingen en sluit ramen
en deuren om achtergrondgeluiden te elimineren.

Kleding
Kleed je voor het video interview zoals je dat ook
voor een face-to-face gesprek op locatie zou doen.
Draag een representatieve outfit die past bij de
functie (en het bedrijf) waarvoor je solliciteert.

OEFENEN
De online training tool op howtovideointerview.com biedt je de mogelijkheid om een oefen video interview te
doen en je interviewvaardigheden te verbeteren.
Bekijk je oefen interview om te zien hoe je overkomt op beeld en wat je goed en minder goed vindt aan je eigen
interview prestaties. Oefen je video interview zo vaak als je wilt totdat je je comfortabel voelt voor de camera en
klaar bent voor het echte interview.

HET INTERVIEW
Klaar om te beginnen? Dit is hoe het werkt...
1. Klik op de link in de email om het interview te starten. Je kunt het interview starten op een computer,
Android-apparaat of iOS-apparaat.
2. Zodra je het interview opent word je welkom
geheten met een videoboodschap (enkel op computer). De videoboodschap bevat mogelijk aanvullende
informatie over de organisatie of functie waarvoor je
solliciteert. Klik op de knop ‘Ga verder’ aan de onderkant van het scherm om door te gaan.
3. Als je het interview op een computer doet, word je
gevraagd een webcam test uit te voeren. Selecteer de
juiste webcam en microfoon via het drop-down menu
aan de rechterkant van het scherm totdat je jezelf
kan zien en horen.

Pas indien nodig ook het volume aan en start vervolgens de webcam test via de knop ‘Start webcam test’.
Zodra de test is geslaagd dien je akkoord te gaan met
de disclaimer. Klik daarna op de knop ‘Ga verder’ om
door te gaan. Als je het interview op een mobiel apparaat bent gestart dan is een webcamtest niet nodig en
wordt deze stap automatisch overgeslagen.
4. De interview vragen worden automatisch afgespeeld. Druk op de knop ‘Start opname’ om je antwoorden op te nemen. Klik op de knop ‘Antwoord
opsturen’ om door te gaan.
5. Zodra je alle vragen hebt beantwoord, kun je het
interview naar de werkgever sturen door te klikken
op ‘Interview versturen’.

INTERVIEW TYPES
Wat is een Video pitch interview?
Een video pitch is een 30-seconden videopresentatie waarin je kunt motiveren waarom jij de beste kandidaat
voor de positie bent. De video kan op elke gewenste tijd en locatie worden opgenomen.

Wat is een Automated video interview?
Een Automated (of vraag gestuurd) interview is een gestructueerd interview waarbij je een, door de werkgever
vooraf bepaalde, reeks vragen met een video-opname kunt beantwoorden. Je kunt het interview doen op een tijd
en locatie die jou uitkomt.

Wat is een Live video interview?
Een live interview is een interactief gesprek tussen een kandidaat en een interviewer. Je ontmoet de interviewer
face-to-face via de webcam op een vooraf afgesproken datum en tijd.

VEEL GESTELDE VRAGEN
Kan ik de interviewvragen van te voren inzien?
Nee, net als bij een face-to-face interview krijg je de
vragen niet van te voren te zien.

Kan ik mijn antwoorden opnieuw opnemen?
De werkgever bepaalt of een antwoord opnieuw
mag worden opgenomen of niet. Je kunt het aantal
opnames per vraag zien in de ‘opnameknop’ aan de
rechterkant van het scherm. Let op, als je er voor
kiest een antwoord opnieuw op te nemen dan wordt
de vorige opname verwijderd en kan deze niet meer
worden gebruikt.

Kan ik terug naar de vorige vraag?
Nee, zodra je door bent gegaan naar de volgende
vraag kan je niet meer terug naar de vorige vraag.

Wat gebeurt er als ik tijdens het interview
moet stoppen of mijn internetverbinding
verlies?
Je kunt via dezelfde interviewlink terugkeren naar
het interview waarna je gevraagd wordt opnieuw een
webcamtest te doen (enkel op computer). Het interview start daarna niet opnieuw maar wordt hervat
vanaf het punt waar je was gebleven.

Waar kan ik terecht voor verdere support?
Via de knop ‘help’ krijg je toegang tot een gedetailleerde helpsectie met antwoorden op veelgestelde
vragen. Voor onmiddellijke ondersteuning kan je
gebruik maken van de Cammio support chat. Je kunt
ook contact opnemen via email door te sturen naar
support@cammio.com.
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