SOLLICITATIEFORMULIER
Alle meegedeelde inlichtingen worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Voor welke functie solliciteert u ? ……………………………………………………………………………..
Naam :…………………………………………… Voornaam :……………………………………………..
A. :Do
Adres
Straat :…………………………………………………………………. Nr . …….…
Postcode : ………… Gemeente : …………………………………… Land : ………………...
Geboortedatum : ………………...
Geslacht : ………………………..
Moedertaal : ………………………….
Vast telefoonnummer : ………………………………
GSM : ……………………………………
Mailadres : ………………………………………
Indien uw land van afkomst zich buiten de EU bevindt, heeft u een werkvergunning : ja / neen
Indien ja, type: …………….
Nr:………
Uiterste geldigheidsdatum: ………………….
Laatst behaalde diploma :
Soort onderwijs :………………………………………….. van …………….. tot ……………….
Diploma’s / Getuigschriften : ……………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………

Taalkennis
Nederlands : zwak / matig / grondig
Frans
: zwak / matig / grondig
Duits
: zwak / matig / grondig
Vorige jobs (in chronologische volgorde)
Naam / adres
Functie
…………………………………….. ……………………………..
…………………………………….. ……………………………..
…………………………………….. ……………………………..

Van
………….
………….
………….

Tot
……………
……………
……………

Bent u momenteel werkloos
:
JA / NEEN Indien ja, sinds wanneer :
Bent u ingeschreven bij de RVA/Actiris :
JA / NEEN Indien ja, sinds wanneer :
Ontvangt u werkloosheidsuitkeringen :
JA / NEEN Indien ja, sinds wanneer :
Heeft u een Startbaankaart :
JA / NEEN
Indien ja, wat is de uiterste geldigheidsdatum :
Heeft u een Activa kaart :
JA / NEEN
Indien ja, wat is de uiterste geldigheidsdatum :
In welke streek wenst u te werken : ……………………………………………………………
Wanneer kan u beginnen
: ………………………………………………………….
Heeft u reeds gesolliciteerd bij ons :
JA/NEEN
Indien ja, wanneer : …………………
Voor welke functie :……………………………………………. …..
Kent u iemand in onze firma : JA/NEEN
Indien ja, wie : ………………………………………………………………

Ik ondergetekende verklaar dat de hierboven vermelde inlichtingen echt en volledig zijn. Elk vals of onvolledig
antwoord is een gegronde reden om onmiddellijk een einde te stellen aan mijn contract, zonder vooropzeg noch
om het even welke vergoeding.
Ik verbind er mij toe de medische onderzoeken zoals voorzien in de wet te ondergaan van zodra ik in dienst
treed.

Datum:

Handtekening:

