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Solliciteren: liegen om uit
worden?

De financiële w
beweging. In d
Column worde
gebeurtenisse
kritische wijze
verschillende c

‘Vijftigplussers mogen liege
om uitgenodigd te worden
sollicitatiegesprek.’ Dit nieu
diverse media gisteren. Het
onderzoek van vacaturesite
Hierin gaf bijna de helft van
ondervraagden aan het geo
als vijftigplussers bij een so
over hun leeftijd.

Een opvallendere conclusie
procent van de respondente
weleens een diploma of erv
in het CV om zo sneller te w
uitgenodigd. Ik vind dit sch
een werkgever een vacatur
dus vanuit gaan dat aan me
ontvangen sollicitaties iets

Ik zou zelf niet durven een
verzinnen die ik nooit heb v
voor dat ze bij een sollicitat
nabellen en het komt uit? D
behoorlijk gênant. Ditzelfde
voor een vijftigplusser die l
leeftijd. Als je doet alsof je
komt op gesprek, zal waars
werkelijke leeftijd duidelijk
dan antwoorden op de vraa
gelogen hebt? Ik denk ook
beeld dat de potentiële wer

heeft positief beïnvloedt. W
wordt aangenomen waarsc
maar kleiner maakt.

48+ vrouwen een gevaar op de weg? »

IN DEZE UITGAVE

Het laatste nieuws op financieel gebied
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Samenwonen? Regel ook de toekomst!

Ik snap dat het verleidelijk
liegen, omdat je verwacht d
een sollicitatie misschien ni
uitgenodigd vanwege je lee
nationaliteit. Maar het lijkt
onverstandig. Zeker bij leef
nationaliteit komt de leugen
zodra het tot een gesprek k
dan wel helpen om op gesp
komen, maar als het er uite
dat de potentiële werkgeve
vanwege datzelfde ‘leugent
heb je er natuurlijk weinig

Nieuws
48+ vrouwen een gevaar op de weg?
Dat vrouwen niet kunnen rijden is een veel gehoord vooroordeel. Onderzoek van
autoverzekeraar Allsecur.nl lijkt dit echter te bevestigen voor vrouwen van 48 tot
52 jaar. Deze groep vertoon een opvallende piek in het aantal schademeldingen,
meldt de verzekeraar. Vrouwen in de genoemde leeftijdscategorie rijden meer
schade dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Lees meer
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Mister Money Vergelijking

Speciaal voor u hebben we de top 5 Hypotheek, Spaar en Leen aanbieders op een rij gezet.
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Achtergrond Artikelen

Ongeluk(je) met je auto: regel dit eerst!
Bij een botsing tussen twee auto’s waarbij de blikschade beperkt is, gebeurt het nogal eens dat de
betrokken personen snel elkaars gegevens uitwisselen en hun weg vervolgen. Want voor een
krasje op de bumper hoef je toch geen schadeformulier in te vullen? En de omstanders om een
telefoonnummer vragen, dat is toch ook wat overdreven? Lees meer

Lenen en problemen
Je bent jong en je wilt wat. Jarenlang werd deze uitdrukking gebruikt door een televisiezender.
Natuurlijk raken niet alleen jongeren in de problemen door overmatig geld te lenen. Volwassen
sluiten ook voor tal van zaken een lening af en ook zij kunnen hierdoor in de financiële problemen
raken. Lees meer

Geld verdienen? Wissel van spaarrekening!
Sparen doe je natuurlijk om je geld te laten groeien. Maar heel wat spaarrekeningen kennen een
bedroevend lage rentevergoeding. Door over te stappen naar een beter renderende
spaarrekening kun je in een paar uurtjes tijd, tientallen of zelfs honderden euro’s extra verdienen.
Overstappen is bovendien helemaal niet zo’n gedoe als je misschien zou verwachten. Lees
meer

Samenwonen? Regel ook de toekomst!
Wie gaat samenwonen is meestal gewoon lekker verliefd en wil graag elke dag met de ander
samen zijn. Die roze wolk zet niet direct aan tot het nadenken over financiële zaken. Toch is dat
heel belangrijk, omdat je door bij elkaar in één huis te wonen een onderlinge afhankelijkheid
creëert. Het is dan erg verstandig om goed na te gaan en af te spreken wat er gebeurt als er een
einde komt aan het leven met z’n tweetjes. Lees meer

Uitgelicht

Tip: Sparen met scherpe rente!
Begin met Sparen bij MoneYou. Vrij opneembaar, scherpe rente. Alles eenvoudig én snel
online geregeld. Al 100.000 mensen gingen je voor! Lees verder

Reaal - Simpel sparen met 2,6% rente!
Op zoek naar een spaarrekening met een hoge rente? Kies dan voor REAAL PlusSparen. U
ontvangt 2,60% rente als uw spaarsaldo minimaal € 10.000 is. Lees verder

Indien u de nieuwsbrief van MisterMoney Bulletin niet meer wenst te ontvangen op info@getget.nl, kunt u dat hier aangeven.

