
 
 
 
 
 
 
 
 

Sollicitatieformulier Ambulante medewerkers 
Gewenst bedrijf:         Franske / Kapper / Proeverij de Bank *                              Aantal uren: minimaal  max  ____ 
Gewenste functie (keuken/bediening/bar  enz.)_________________________________________________________ 
 
Naam en voornamen  _________________________________________________________________________ M/V*

Adres: straat  ____________________________________________________ Postcode  ________________________ 

Stad  __________________________________________________________ Telefoon  _________________________ 

Mobiel nummer _________________________________________________ E-mail  ___________________________ 

Geboorteplaats  __________________________________________________ Geb. datum  _______________________ 

Woont thuis / op zich zelf * Nationaliteit  _______________________ 

 ______________________________________________________________ Paspoortnr.  _______________________ 

 ______________________________________________________________ Nr. werkvergunning*  _______________ 

Ziekenfonds  ________________ Inschrijfnummer  ______________________ Nr. verblijfsvergunning*  _____________ 
 
Op welke dagen zou je kunnen werken met tijden denk daarbij aan ochtend, middag of avond. Geef ook aan welke 
dag je voorkeur heeft en welke  niet. Geef ook het aantal uren aan dat je wil werken. 
 Ochtend Middag Avond Voorkeur Geen voorkeur Aantal uren 
Maandag       
Dinsdag       
Woensdag       
Donderdag       
Vrijdag       
Zaterdag       
Zondag       
 
NB;  bij indiensttreding is iedere werknemer verplicht een geldig legitimatiebewijs of een kopie hiervan mee te nemen. 
Opleiding/cursussen (begin met meest recente) 
Onderwijsinstelling Waar? Van Tot Diploma (Ja/Nee/Nog bezig)

     
     
     
     
     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je ervaring in de horeca of op andere gebieden? 
Omschrijving huidige werkzaamheden: 
Van Tot Naam/plaats bedrijf Uw functie Reden vertrek
     
     
     
     
     
     
 
Referentie (naam en bedrijf) 
  _____________________________________________________________ Telefoonnr.  ___________ 
  _____________________________________________________________ Telefoonnr.  ___________ 
 
Overige gegevens 
Reden van je sollicitatie  ________________________________________________________________________________________ 
Ken je een personeelslid? Ja / Nee*  _____________________ Zo ja, naam:  _______________________________________________ 
Relatie:  _____________________________________________________________________________________________________ 
Heb je ook nog een andere bijbaan?  ____________________ Zo ja, wat?  ________________________________________________ 
Wat zijn je hobby’s? denk daar bij aan sport of verenigingen:  __________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________________________________________ 
Ga je nog op vakantie en wanneer?___________________________________________________________________ 
Kan je extra werken in vakanties en eventueel wanneer?___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Heb je al een functieomschrijving ontvangen? Ja / Nee* 

Plaats:  ____________________________________________  
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, en weet 
dat een verkeerde voorstelling van zaken of foutieve inlichtingen 
reden tot ontslag kunnen zijn. 

Datum:  ___________________________________________  
Getekend:  _________________________________________  
 

NIET IN TE VULLEN DOOR SOLLICITANT 
1e indruk:  _______________________________________________________________________________ van ________________ 
1e gesprek d.d.  _______________________ G.P. ___________________________ vervolg __________________________________ 
2e gesprek d.d.  _______________________ G.P. ___________________________ vervolg __________________________________ 
Ingangsdatum  ________________________ uren per week ___________________ bedrijfsfunctie ____________________________ 
Afd. ________________________________ functienrs. ______________________ contract van  tot _________________ 
Functiegroep wett. min. loon / 1 / 2 / 3 / 4 / anders  __________________________ brutoloon ________________________________ 
 
 Formulier in ontvangst genomen 

 
Door: op 
 gesprek 

 
 


