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2.    KEURING 

2.1 Keuringsprosedure 

Opsie 1 

• Bepaal billike assesseringskriteria waarop die keuring gebaseer sal wees. 

• Aansoekers moet die aansoekvorms / curriculum vitae en gesertifiseerde afskrifte indien 

van persoonlike dokumente / ID's / bewys van kwalifikasies, ens. 

• Sorteer die ontvangde dokumente / CV's volgens die assesserings- / keuringskriteria. 

• Sif / Bepaal watter aansoeke aan die minimum werkvereistes voldoen en skei dit van die res. 

• Voorlopige  onderhoude word gevoer indien baie geskikte  aansoeke ontvang  is. 

• Verwysings  moet nagegaan word om die inhoud van CV's te verifieer, bv. Kontak vorige werkgewers om 

werkservaring  te kontroleer. 

• Stel 'n kortlys op van potensiële kandidate wat geïdentifiseer is. 

• Kortlys kandidate kan aan verskillende tipes keuringstoetse onderwerp word, bv. vaardigheidstoetse, ens. 

• Nooi kortlys kandidate vir 'n onderhoud. 

• 'n Skriftelike aanbod word aan die gekose kandidaat gemaak. 

• Lig onsuksesvolle aansoekers in oor die uitkoms van hul aansoek. / Sommige advertensies dui die sperdatum 

aan om slegs suksesvolle kandidate in te lig. 

NOTA:  Die prosedure kan in enige volgorde wees 

Opsie 2 

• Ontvang dokumentasie, bv. aansoekvorms en sorteer dit volgens die kriteria van die werk. 

• Evalueer CV's en skep 'n kortlys / Sif die aansoekers. 

• Gaan inligting in die CV's en kontakverwysings na. 

• Doen voorlopige siftende onderhoude om aansoekers wat nie geskik is vir die werk nie, te identifiseer , alhoewel 

hulle aan al die vereistes voldoen. 

• Assesseer / Toets kandidate wat aansoek gedoen het vir senior posisies / om te verseker die beste kandidaat 

word gekies. 

• Voer onderhoude met kortlys kandidate . 

• Bied werk aan die gekose kandidaat (e) skriftelik aan. 

Sifting as deel van die keuringsprosedure 

• Kontroleer aansoekdokumente teen die vereistes van die werk. 

• Kandidate wat aan die minimum vereistes voldoen, word van ander geskei. 

• Doen agtergrond- / krediet- / verwysingskontrole van aansoekers wat vir die werk kwalifiseer. 

• Maak 'n kortlys van geskikte kandidate na die keuring. 
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2.2  Doel van 'n onderhoud 

• Om 'n kandidaat se geskiktheid vir die werk te bepaal. 

• Verkry inligting oor die sterk en swakpunte van elke kandidaat. 

• Evalueer die vaardighede en persoonlike eienskappe van die aansoeker. 

• Help die werkgewer om 'n ingeligte besluit te neem oor die mees geskikte kandidaat. 

• Vergelyk inligting wat deur die aansoeker  verskaf word teen die werkvereistes. 

• Skep 'n geleentheid waar inligting oor die besigheid en aansoeker  uitgeruil kan word. 

Rol van die onderhoudvoerder MET VOORBEREIDING van/ VOOR DIE onderhoud 

• Bespreek en berei die lokaal vir die onderhoud voor. 

• Lig alle kortlys kandidate in kennis van die datum en plek van die onderhoud. 

• Stel die onderhoudsdatum en verseker dat alle onderhoude op dieselfde datum plaasvind, indien moontlik. 

• Lig alle paneellede in wat die onderhoud voer oor die datum en plek van die onderhoud. 

• Die onderhoudvoerder moet 'n kern stel vrae ontwikkel op grond van die vaardighede / kennis / vermoë wat 

benodig word. 

• Kontroleer / lees die aansoek / verifieer die CV van elke kandidaat vir enigiets wat moontlik verduidelik moet 

word. 

• Beplan die program vir die onderhoud en bepaal die tyd wat aan elke kandidaat toegeken moet word. 

 

Rol van onderhoudvoerder en kandidaat TYDENS/GEDURENDE die onderhoud 

Rol van onderhoudvoerder TYDENS die 

onderhoud 

Rol van kandidaat/applicant TYDENS die 

onderhoud 

 Allokeer  dieselfde  hoeveelheid  tyd met 

die onderhoud vir elke kandidaat. 

 Ken elke kandidaat dieselfde 

hoeveelheid tyd toe. 

 Stel lede van die onderhoudspaneel 

bekend aan elke kandidaat / applikant. 

 Stel die kandidaat/applikant gerus. 

 Verduidelik die doel van die onderhoud 

aan die paneel en die kandidaat. 

 Teken kandidaat se antwoorde vir 

toekomstige verwysing aan. 

 Moenie die ondervraagde mislei nie. 

 

 

 Groet die onderhoudvoerder met die 

naam met 'n stewige handdruk en 'n 

vriendelike glimlag. 

 Luister noukeurig na die vrae voordat jy 

reageer. 

 Maak oogkontak en hou goeie postuur / 

lyftaal. 

 Toon vertroue en wees positief. Wees 

selfgeldend. 

 Wees nuuskierig en toon belangstelling 

in die besigheid. 

 Vra vrae wat duidelikheid bring. 

 Toon respek en beskou die onderhoud as 

belangrik. 
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 Vermy diskriminerende / kontroversiële 

tipe vrae, bv. vra 'n vroulike  kandidaat 

oor gesinsbeplanning / kinders. 

 Verskaf die geleentheid vir die 

ondervraagde(kandidaat) om vrae te vra. 

 Sluit die onderhoud deur die kandidaat 

te bedank vir die onderhoud 

 

 

 Wees eerlik oor foute en verduidelik hoe 

jy dit hanteer het. 

 Ken jou sterk punte en swakpunte en 

wees bereid om dit te bespreek 

 Bedank die onderhoudvoerder vr de 
geleentheid om deel van die onderhoud 
te wees. 

 

3. Betekenis van 'n dienskontrak 

• Werkskontrak is 'n ooreenkoms tussen die werkgewer en die werknemer en is wetlik bindend. 

3.1 Aspekte wat ingesluit moet word in 'n dienskontrak 

• Persoonlike besonderhede van die werknemer. 

• Besonderhede van die besigheid / werkgewer bv. naam / adres, ens. 

• Postitel / Posisie 

• Posbeskrywing, bv. pligte / werksomstandighede 

• Posspesifikasie bv. formele kwalifikasies / bereidwilligheid om te reis. 

• Datum van indiensneming / aanvang van diens. 

• Plek waar werknemer die meeste van sy / haar werktyd sal spandeer. 

• Werksure, bv. normale tyd / oortyd. 

• Vergoeding, bv. weeklikse of maandelikse betaling. 

• Voordele / Byvoordele / Toelaes. 

• Verlof, bv. siek / kraam / jaarlikse / aannemingsverlof. 

• Werknemersaftrekkings (verpligtend / nie-verpligtend). 

• Kontrakperiode / Besonderhede van diensbeëindiging. 

• Proeftydperk. 

• Handtekeninge van beide die werkgewer en werknemer. 

• Lys van dokumente wat deel van die kontrak vorm, bv. aanstellingsbrief / gedragskode / etiek. 

• Dissiplinêre beleid, bv. reëls en dissiplinêre prosedure vir onaanvaarbare gedrag 

3.2 Regsvereistes van die dienskontrak 

• Die werkgewer en werknemer moet beide die kontrak onderteken. 

• Werkgewer en werknemer moet instem tot enige veranderinge aan die kontrak. 

• Geen party mag aspekte van die dienskontrak eensydig verander nie. 
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• Die vergoedingspakket / insluitende voordele moet duidelik aangedui word. 

• Dit mag nie enige vereistes bevat wat in stryd is met die WBDV nie. 

• Die dienskontrak moet 'n gedragskode en etiese kode insluit. 

• Aspekte van die dienskontrak kan in die loop van die jaar heronderhandel word tydens indiensneming 

• Die werkgewer moet die bepalings en voorwaardes van die dienskontrak verduidelik aan die werknemer. 

• Diensvoorwaardes / pligte / verantwoordelikhede van die werknemers moet duidelik gestel wees. 

  Alle besigheidsbeleide, prosedures en dissiplinêre kodes / reëls kan deel vorm van die dienskontrak. 

• Die werkgewer moet die werknemer in staat stel om deeglik deur die kontrak te gaan  voordat dit onderteken 

word. 

3.3 Redes vir die beëindiging van 'n dienskontrak 

• Die werkgewer mag 'n werknemer weens geldige rede (s) ontslaan, bv. onbevredigende werkuitvoering, 

wangedrag, asook bedanking ens. 

 Werkgewer het moontlik nie meer werk vir oortollige werknemers/kan ne kontrak nakom/herstruktureer. 

 Die werkgewer kan sekere werknemers aflê as gevolg van insolvensie/nie instaat om werknemers te betaal nie. 

 Werknemers het besluit om te gaan  en vrywilliglik te bedank. 

 ‘n Werknemer het aftree ouderdom bereik. 

 Ongeskiktheid om te werk as gevolg van siekte/besering. 

 Gesamentlike ooreenkoms tussen werkgewer en werknemer. 

4.  INDUKSIE 

Betekenis van induksie 

• Nuwe werknemers moet vertroud wees met hul nuwe fisiese werksomgewing / organisasiekultuur / produkte 

en dienste. 

• Nuwe werknemers moet ingelig word oor die prosesse / prosedures van die besigheid. 

• Hulle moet basiese kennis hê van wat in die werk verwag word. / Verstaan sy rol en verantwoordelikhede in sy 

nuwe werk. 

• Verseker dat werknemers goed vertroud is met die besigheidsveiligheidsregulasies en reëls. 

4.1 Doel van induksie 

• Stel nuwe werknemers bekend aan bestuur / kollegas om verhoudings met mede-kollegas op verskillende 

vlakke te vestig. 

• Gee nuwe werknemers 'n toer / inligting oor die uitleg van die gebou / kantoor. 

 Verwelkom nuwe werknemers deur hulle aan hul fisiese werkruimte bekend te stel. 

 

 Verbeter vaardighede deur indiensopleiding. 

• Bekendstelling van nuwe werknemers met die organisasiestruktuur / hul toesighouers 

• Gee  nuwe werknemers die geleentheid  om vrae te vra wat hulle gemaklik sal maak / onveiligheid / angs / vrees 

verminder. 
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• Skep geleenthede vir nuwe werknemers om verskillende afdelings te ervaar / verken. 

• Verduidelik veiligheidsregulasies en -reëls sodat nuwe werknemers hul rol / verantwoordelikhede in hierdie 

verband sal verstaan. 

• Verseker dat werknemers hul rolle / verantwoordelikhede verstaan sodat hulle meer effektief / produktief sal 

wees. 

• Kommunikeer inligting oor die produkte / dienste wat deur die besigheid aangebied word 

• Kommunikeer besigheidsbeleid ten opsigte van etiese / professionele gedrag / prosedures / dienskontrak / 

diensvoorwaardes, ens. 

NOTA:  Besighede gebruik die doel van induksie om die induksieprogram op te stel. 

4.2  Aspekte wat ingesluit moet word in 'n induksieprogram 

• Bekendstelling tot sleutelpersone en onmiddellike kollegas. 

• Veiligheidsvoorskrifte en reëls. 

• Oorsig van die besigheid. 

• Toer van die perseel. 

• Bespreking van die dienskontrak en diensvoorwaardes. 

• Bespreking van werknemervoordele 

• Inligting oor die besigheidsprodukte / dienste. 

• Vergadering met senior bestuur wat die maatskappy se visie / waardebeskrywing / daaglikse take sal 

verduidelik. 

• Diensvoorwaardes, bv. werksure / verlofaansoekproses / dissiplinêre prosedures, ens. 

• Administrasie besonderhede oor stelsels / prosesse / logistiek. 

• Bespreking van personeelbeleid, bv. privaatoproepe / gebruik van die internet, ens. 

• Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsprogramme. 

4.3  Voordele van induksie 

• Verhoog die kwaliteit van prestasie / produktiwiteit. 

• Laat nuwe werknemers toe om hulle vinnig te vestig en effektief te werk. 

• Verseker dat nuwe werknemers reëls en beperkings in die besigheid verstaan. 

• Nuwe werknemers kan verhoudings met mede-werknemers op verskillende vlakke vestig. 

• Werknemers sal vertroud wees met organisatoriese strukture, bv. wie is hulle toesighouers. 

• Maak nuwe werknemers gemaklik in die werkplek, wat angs / onsekerheid / vrees verminder. 

• Nuwe werknemers sal hul rol / verantwoordelikhede rakende veiligheidsregulasies en reëls verstaan. 

• Beperk/verminder  die behoefte aan deurlopende opleiding en ontwikkeling. 

• Die resultate wat tydens die induksieproses verkry word, bied 'n basis vir gefokusde opleiding. 

• Geleenthede word geskep vir nuwe werknemers om ander  departemente te verken/ervaar. 
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• Nuwe werknemers sal die uitleg van die gebou / fabriek / kantore / ken weet waar alles is, wat  produksietyd 

spaar. 

• Leer meer oor die besigheid sodat nuwe werknemers hul rolle verstaan / verantwoordelikhede om 

doeltreffender te wees. 

 Maatskappybeleid word gekommunikeer ten opsigte van gedrag en prosedures / veiligheid 

en sekuriteits- / dienskontrak / diensvoorwaardes / werksure / verlof. 

• Realistiese verwagtinge vir nuwe werknemers sowel as die besigheid word geskep. 

• Nuwe werknemers mag deel van die span voel wat positiewe moraal en motivering tot gevolg  het. 

• Werknemers kan 'n beter begrip hê van besigheidsbeleid ten opsigte van etiese / professionele gedrag / 

prosedures . 

NOTA: Besighede moet voordeel verkry deur induksie van nuwe werknemers.  Moenie die doel van induksie 

verwar met die voordele. 

 

5. PLASING 

5.1 Betekenis van plasing 

• Geselekteerde kandidate word geplaas waar hulle optimaal sal funksioneer en waarde toevoeg tot die 

onderneming. 

• 'n Spesifieke werk word aan die gekose kandidaat toegeken. 

• Die kwalifikasies / vaardighede / persoonlikheid van die gekose kandidaat word gekombineer  met die vereistes 

van die werk. 

5.2 Plasing prosedure 

• Werkgewer moet spesifieke verantwoordelikhede / verwagtinge van die werknemer se nuwe posisie uiteensit. 

• Die werkgewer moet die verhouding / ooreenkomste tussen die verwagtinge van die posisie en die 

bevoegdhede van die werknemer bepaal. 

• Bepaal die werknemer se sterk punte / swakpunte / vaardighede / belangstellings  deur hom aan verskeie 

psigometriese toetse te onderwerp. 

5.3 Die belangrikheid van opleiding / vaardigheidsontwikkeling in MHB 

• Die werknemer wat die nodige opleiding ontvang, is meer in staat om in hul werk te presteer. 

• Die belegging in opleiding wat 'n maatskappy maak, wys aan werknemers dat hulle waardeer word. 

• 'n Effektiewe opleidingsprogram laat werknemers toe om hul vaardighede te versterk. 

• Produktiwiteit verhoog gewoonlik wanneer die menslike hulpbronfunksie opleidingskursusse implementeer. 

• Deurlopende opleiding en vaardigheidsontwikkeling van die werksmag, moedig kreatiwiteit aan. 

 

 

 

 


