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Gevraagde betrekking:

Full-time

Gelieve uw voorkeur aan te kruisen

Part-time: __ uren

student

flexi

Persoonlijke Gegevens
Naam:

Voornaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Identiteitskaart nr:

Telefoon/GSM:

E-mail:

Adres + woonplaats:

Burgerlijke staat:
Rijksregisternummer:

Naam ziekenfonds:

IBAN-bankrekeningnummer:

Heeft u een rijbewijs? Ja / Nee

BE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Familiale Gegevens
Naam partner:

Voornaam Partner:

Geboorteplaats partner:

geboortedatum partner:

Beroep dat door uw partner wordt uitgeoefend:
Beroep dat door uw vader wordt of werd uitgeoefend:
Beroep dat door uw moeder wordt of werd uitgeoefend:
Aantal personen ten laste:
Voornaam

Geboorteplaats

Geboortedatum

Studies:
Achtereenvolgens aangeven: lager, middelbaar, hoger onderwijs
Gelieve ook het startjaar en eindjaar te vermelden van de studierichting
Alle bezochte scholen vermelden - Vermeld ook uw eventuele huidige studies

Schoolnaam + gemeente

Studierichting + start/eindjaar

Diploma
Behaald?

1.

Ja / Nee

2.

Ja / Nee

3.

Ja / Nee

4.

Ja / Nee

5.

Ja / Nee

Welke vakken kregen uw voorkeur?
Welke vakken had u het minst graag?
Indien u momenteel nog student bent, studeert u nog minstens 1 jaar verder?

Ja / Nee

Vroegere betrekkingen:
Al uw vorige werkgevers chronologisch vermelden, gelieve te beginnen met de laatste

Bedrijfsnaam + locatie

Uitgeoefende functie

Oefent u een bijberoep uit? Ja / Nee indien ja, welk?
Opmerkingen:

Reden van vertrek

Referenties: Vermeld de personen bij wie wij eventueel aanvraag kunnen doen.
Naam

Adres

Beroep

Eventuele
verwantschap

Heeft u verwanten of vrienden in Alvo supermarkt Oostnieuwkerke? Ja / Nee Indien ja, wie?
Naam + Voornaam:
Mogen wij indien mogelijk bij uw huidige werkgever inlichtingen inwinnen? Ja / Nee

Voorkeur en Aanleg
Bakkerij / Kassa / Groenten & Fruit / Food To Go / Aanvullen winkelrekken

Welke uit bovenstaande functies zou u het best kunnen uitoefenen, gezien uw voorkeur en vroegere activiteiten?

Heeft u verkoop ervaring? Ja / Nee Indien ja, welke?
Indien u een vrije keuze heeft, welke betrekking uit bovenstaande voorbeelden zou u dan kiezen?

Beschikbaarheid
U bent bereid tot weekendwerk in beurtrolsysteem? Ja / Nee
U solliciteert jobstudent en bent bereid te werking in beurtrolsysteem op woensdagnamiddag? Ja / Nee
U solliciteert jobstudent en bent bereid te werking in beurtrolsysteem op zaterdagvoormiddag? Ja / Nee
U solliciteert jobstudent en bent bereid te werking in beurtrolsysteem op zaterdagnamiddag? Ja / Nee
U solliciteert jobstudent en bent bereid te werking in beurtrolsysteem op zondagvoormiddag? Ja / Nee
Ik ben bereid mij te onderwerpen aan het medisch onderzoek en aan om het even welk examen, waarvan mijn tewerkstelling zal afhangen. Ik verbind
mij ertoe een bewijs van goed gedrag, zeden en burgertrouw te bezorgen. Elk antwoord, dat onjuist zou blijken kan het afbreken van het contract tot
gevolg hebben. Ik verklaar dat al mijn antwoorden juist en oprecht zijn.

Datum Ondertekening:

Handtekening:

