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Sollicitatieformulier HiP Alexandrium BV 

 

1. Persoonlijke gegevens 

Naam : ______________________________________________m/v  

Adres : __________________________________________________ 

Postcode : __________ Woonplaats: ____________________________ 

Telefoon :____________________ Mobiel: ________________________ 

Geboortedatum : ____________________ Te: __________________________ 

Nationaliteit : __________________________________________________ 

gehuwd / ongehuwd / gescheiden / samenwonend 

kinderen :nee/ja leeftijden:______________________________ 

2. Gezondheid 

a) Lijdt u, respectievelijk heeft u de laatste vijf jaar geleden aan één of meer ziekten, waarvoor u door 
een specialist bent behandeld dan wel bent opgenomen in een ziekenhuis? 

___________________________________________________________________________________ 

b) Als onze keuze op u mocht vallen, bent u dan bereid een medische keuring te ondergaan bij een 
arts, die niet uw huisarts is? Ja/nee 

3. Opleidingen en cursussen 

                                                                                                                      Diploma 

- ___________________ van ____________ tot _____________________________________ja/nee 

- ___________________ van ____________ tot _____________________________________ja/nee 

- ___________________ van ____________ tot _____________________________________ja/nee 

- ___________________ van ____________ tot _____________________________________ja/nee 

E.H.B.O. diploma:   ja/nee 

Rijbewijs: A / B / C / D / E 

Momenteel studerend voor ____________________________________________________________ 

Nog van plan te studeren voor _________________________________________________________ 
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4. Betrekkingen 

Gaarne een opsomming van de bedrijven waar u werkzaam bent geweest, in welke functie, wanneer 
en hoe lang en de reden van ontslag. 

bedrijf functie van-tot reden ontslag 
    

    

    

    

Is uw huidige werkgever op de hoogte van uw sollicitatie? ja/nee 

Wat is de reden van uw sollicitatie? 

___________________________________________________________________________________ 

Wat is de opzegtermijn in uw huidige betrekking? 

___________________________________________________________________________________ 

Per wanneer kunt u eventueel in dient treden? 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Werkloosheid 

Als u solliciteert vanuit een werkloosheidssituatie, verzoeken wij u onderstaande vragen te 
beantwoorden. 

Sinds wanneer bent u werkeloos? _______________________________________________________ 

Bij welk gewestelijk Arbeidsbureau bent u ingeschreven? ____________________________________ 

Verricht u onbetaald vrijwilligerswerk; zo ja, wat en waar? 

___________________________________________________________________________________ 

Heeft u getracht via een uitzendbureau werk te krijgen? Zo ja, via welk uitzendbureau, met welke 
functieomschrijving? Staat u nog steeds ingeschreven en sinds wanneer? 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Referenties 

Naam, adres, woonplaats, telefoon, relatie tot de sollicitant. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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7. Salariëring 

Huidig salaris: € ______________ bruto/netto per __________________________ 

Overige vergoedingen/inkomsten/voorzieningen: €______________ per maand 

Salariswensen: €______ bruto per uur. 

Hoeveel uur in de week wilt u werken: ________ uur  

Wanneer kunt u niet werken: ____________________________________________________ 

8. Hobby’s 

Liefhebberijen, sporten 
___________________________________________________________________________________ 

Lid van een vereniging/club 
___________________________________________________________________________________ 

9. Vervoersmogelijkheden 

Bent u in het bezit van een auto? ja/nee 

10. Justitie 

Bent u de laatste acht jaar in aanraking geweest met de justitie, waarbij u wegens een door u begaan 
misdrijf bent veroordeeld tot een gevangenisstraf, maatregel of geldboete?  

Zo ja, wanneer en waarvoor? 
___________________________________________________________________________________ 

11. Overige mededelingen 

Informatie waarvan u meent dat deze belangrijk is voor uw sollicitatie of het in de toekomst 
volwaardig functioneren binnen het bedrijf in de weg kan staan: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Aldus naar waarheid ingevuld* d.d. _____________________________________________________ 

 

Handtekening sollicitant:  

(stuur een foto van jezelf mee met dit sollicitatieformulier, zonder foto nemen wij de sollicitatie niet in behandeling) 

 

________________________ 

* De door u gegeven informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het staat u vrij vragen, die naar uw mening uw 
privacy te veel aantasten, niet te beantwoorden. Wij adviseren u hiervan eventueel melding te maken bij de desbetreffende 
vraag. Misleidende en/of bewust verzwegen informatie die tot een negatieve beslissing ten aanzien van het dienstverband zou 
kunnen hebben geleid, kan aanleiding zijn het dienstverband om dringende redenen te verbreken. 


