Sollicitatieformulier
1. Algemene informatie
Naar welke functie(s) solliciteert u?

1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

Belangrijkste reden tot sollicitatie? _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Persoonlijke gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam ( m/v )
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Bent u overdag telefonisch bereikbaar
E-mail adres
Geboortedatum en –plaats
Sofi-nummer
Nationaliteit
Burgelijke staat
Bank/ gironummer
Inschrijving BIG register
Rijbewijs
Heeft u een auto tot uw beschikking?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
nee/ja telnr: _______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Gehuwd
Ongehuwd
Bank
Giro ________________
nee/ja nummer: ________________
nee/ja
nee/ja
Ander vervoermiddel: ___________
_______________________________

3. Opleiding/ Cursussen
Welke opleidingen en/of cursussen heeft u gevolgd, of volgt u momenteel?
Vermeldt ze ook als u ze niet heeft afgemaakt of als u er nog mee bezig bent.
Opleiding
1
2
3
4

Cursus

Opleidingsinstituut Van – tot

Cursusinstituut

Van –tot

Diploma ja/nee Afstudeerrichting

Certificaat
ja/nee

Bijzonderheden

Welke opleiding(en)/ cursus(en) wilt u in de nabije toekomst nog gaan volgen ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Werkervaring
Beginnen met huidige werkgever.
Naam
1
2
3
4
5
6
7

Heeft u nog referentie’s?

Functie

Van –tot

Reden van vertrek

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

6. Verdere informatie
•

Beschikt u over bijzondere kennis of ervaring met betrekking tot de functie(s) die
uw belangstelling hebben ? _____________________________________________
____________________________________________________________________

•

Bent u ooit in aanraking geweest met justitie i.v.m. een misdrijf? nee/ja _______
____________________________________________________________________
• Hoe is uw algemene gezondheidstoestand ? ________________________________
____________________________________________________________________
• Op welke dagen bent u beschikbaar?
ma
van
tot
uur
di
van
tot
uur
wo
van
tot
uur
do
van
tot
uur
vrij
van
tot
uur
za
van
tot
uur
zo
van
tot
uur
• Bent u bereid ( indien van toepassing) in de volgende diensten te werken ?
Avonddienst
Nachtdienst
Weekenddienst
Tijdens schoolvakanties

7. Aanvulling
Dit stuk kunt u gebruiken om bepaalde vragen uitgebreider te behandelen( graag
vraagnummer er bij vermelden ) of opmerkingen maken die u voor ons belangrijk vindt.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats en datum :
Handtekening :
___________________
_____________________

