Sollicitatieformulier
Voor welke functie solliciteer je?
Spontane sollicitatie
Geef aan voor welke afdeling(en) jij zou willen werken
Lasser
Tekenaar
Monteur Buitendienst

Openstaande vacature
Geef zo duidelijk mogelijk weer voor welke functie je solliciteert

Persoonsgegevens
Naam (*) (voornaam en naam)

Adres (*)

Telefoon of GSM Nummer (*)

E-mail adres

Geboortedatum

Geslacht
Man

Vrouw

Nationaliteit

Burgerlijke staat
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Sollicitatieformulier
Rijksregisternummer

Bankrekeningnummer

Opleiding(en): Wat is jouw hoogst behaalde diploma?
Geen diploma
In welk jaar heb je jouw studies onderbroken?

Welke studierichting volgde je op dat moment?

Certiﬁcaat leercontract of certiﬁcaat deeltijds leren/deeltijds werken
Beroeps secundair onderwijs (BSO)
Technisch secundair onderwijs (TSO)
Kunst secundair onderwijs (KSO)
Algemeen secundair onderwijs (ASO)
Hoger onderwijs korte type (Professionele bachelor)
Hoger onderwijs lange type (Academische bachelor)
Universitair onderwijs (Master)
Postgraduaat
Master na master
In welke periode vonden deze studies plaats?
Van
Tot

Welke studierichting volgde je?

Bijkomende opleiding(en)
Indien je een bijkomende opleiding gevolgd hebt, geef ons hier een duidelijke omschrijving. Gelieve ook
de periode van de opleiding , opleidingsinstelling en/of behaalde diploma/certiﬁcaat te vermelden.
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Sollicitatieformulier
Talenkennis: Welke talen beheers je?
Begrijpen

Spreken

Lezen

Schrijven

Gelieve aan te
geven hoe goed

Nederlands
Frans
Engels
Duits
Andere:

je talenkennis is:
1=moedertaal
2=zeer goed
3=goed
4= voldoende

Werkervaring: overzicht van huidige en vorige werkgever(s)
Huidige werkgever
Waar ben je momenteel tewerkgesteld?

Wat is jouw huidige functie?

Wat houd je huidig takenpakket in?

Sinds wanneer ben je daar tewerkgesteld?

Wat is de reden van jouw vertrek?

Mogen wij, als referentie, contact opnemen met jouw huidige werkgever?
Ja

Neen
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Sollicitatieformulier
Overzicht vorige werkgever(s)
Geef hieronder een overzicht van jouw vorige werkgever(s). Gelieve te beginnen met de meest recente
werkgever.

A. Waar was je eerder tewerkgesteld ?

Wat was jouw functie?

Wat hield jouw takenpakket in?

Wanneer was je daar tewerkgesteld?
Van
Tot

Wat was de reden van jouw vertrek?

Mogen wij, als referentie, contact opnemen met deze werkgever?
Ja

Neen
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Sollicitatieformulier
B. Waar was je eerder tewerkgesteld?

Wat was jouw functie?

Wat hield jouw takenpakket in?

Wanneer was je daar tewerkgesteld?
Van
Tot

Wat was de reden van jouw vertrek?

Mogen wij, als referentie, contact opnemen met deze werkgever?
Ja

Neen
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Sollicitatieformulier
C. Waar was je eerder tewerkgesteld?

Wat was jouw functie?

Wat hield jouw takenpakket in?

Wanneer was je daar tewerkgesteld?
Van
Tot

Wat was de reden van jouw vertrek?

Mogen wij, als referentie, contact opnemen met deze werkgever?
Ja

Neen
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Sollicitatieformulier
Praktische informatie
Rijbewijs
Beschik je over een rijbewijs?
Ja

Neen

Indien ja, over welk rijbewijs beschik je?
A

B

C

D

E

F

CE

Beschik je over een wagen?
Ja

Neen

Tewerkstelling
Ik ben geïnteresseerd in:
Geen voorkeur
Deeltijdse tewerkstelling

Voltijdse tewerkstelling
Ben je bereid om, indien de functie dit verwacht, weekendwerk te verrichten?
Ja

Neen

Ben je bereid om, indien de functie dit verwacht, in een ploegensysteem te werken?
Ja

Neen

Beschikbaarheid
Ben je momenteel werkloos?
Ja

Neen

Is jouw opzegtermijn bespreekbaar?
Ja

Neen

Vrije tijd
Welke activiteiten doe je graag in jouw vrije tijd?
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Sollicitatieformulier
Communicatie
Via welke bron(nen) heb je vernomen dat er een functie vrij is binnen het OCMW Maldegem?

Ken jij mensen (familie, vrienden, kennissen,…) die tewerkgesteld zijn binnen het OCMW
Maldegem? Zo ja, laat ons weten wie zij zijn en waar ze werken.

Datum van invullen van dit formulier (*)

Naam en handtekening van de sollicitant (*)

Bedankt!
Bedankt voor het invullen van dit sollicitatieformulier. Indien gewenst mag je persoonlijke
documenten toevoegen (Bv.: motivatiebrief, CV, diploma,...)
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