Sollicitatieformulier

Voor welke functie solliciteert u?

Persoonsgegevens
Familienaam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Rijksregisternummer
Rekeningnummer

BE

Adres en contactgegevens
Straat en nummer
Postcode en plaats
telefoonnummer
E-mailadres

Gezinstoestand
Burgerlijke staat

 Ongehuwd

 Gehuwd

 Wettelijk samenwonend

 Feitelijk gescheiden

 Wettelijk gescheiden

 Van tafel en bed gescheiden

 Weduwe/Weduwenaar
Op datum
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(niet van toepassing indien ongehuwd)
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Gegevens partner

(indien van toepassing)

Familienaam
Voornaam
Geboortedatum








Inkomen

Partner met beroepsinkomsten
Partner met beroepsinkomsten (max. 230 € netto)
Partner zonder beroepsinkomsten
Partner met pensioen, rente (max. 459 € netto)
Partner EEG en inkomen >10930 €/jaar
Alleenstaande

Kinderen
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Aantal kinderen ten laste van de werknemer*
Met handicap

 Ja

 Nee

* Indien u kinderen ten laste aangeeft zal u bij aanwerving nog een verklaring “Bedrijfsvoorheffing – toekenning
van de vermindering wegens gezinslasten” moeten invullen.

Woon-werk
Afstand woon – werk (km)
Hoe kan u WZC Sint Bernardus bereiken?
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Opleiding
Secundair onderwijs

(enkel invullen indien niet vermeld op cv)
Richting
School
Van/Tot

Bachelor

Richting
School
Van/Tot

Master

Richting
School
Van/Tot

Bijkomende opleidingen

Volgt u op dit ogenblik een opleiding?

 Ja

 Nee

Naam opleiding
Vermoedelijke einddatum

Visum
Bent u in het bezit van een visum zorgkundige?

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Stage
Liep u reeds stage bij WZC Sint Bernardus?
Op welke afdeling?
Wanneer?
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Tewerkstelling
1

(enkel invullen indien niet vermeld op cv)

Werkgever
Functie
Van/Tot

2

Werkgever
Functie
Van/Tot

3

Werkgever
Functie
Van/Tot

 Ja

Mogen we contact opnemen met vorige werkgevers? *

 Nee

Organisatie en naam
Contactgegevens
Relatie tot die persoon
* Er wordt enkel contact opgenomen met vorige werkgevers indien u hier toestemming voor geeft.

Wensen
Minimum aantal uren per week
Maximum aantal uren per week

Praktisch
Dient u nog een opzegperiode te respecteren?

 Ja

 Nee

Wanneer kan u in dienst treden?
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Varia
Heeft u vrienden en/of kennissen die wonen of werken in WZC Sint Bernardus?

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Naam
Heeft u vrienden of kennissen interesse hebben om te werken in WZC Sint Bernardus?
Naam
Contactgegevens
Hoe werd u op de hoogte gebracht van deze vacature?
 VDAB

 Facebook

 Instagram

 Website

 LinkedIn

 Vrienden/Familie

 Andere

Ik verklaar dit formulier naar waarheid en volledig te hebben ingevuld en weet dat een onjuiste en onvolledige
beantwoording aanleiding kan geven tot een onmiddellijke verbreking van het contract.

Datum

Handtekening

Bij aanwerving…
Hebben wij van u de volgende documenten nodig :



een kopie van uw identiteitskaart
Een uittreksel uit uw strafregister
(Voor tewerkstelling in het Elfenbosje : Model 596.2 Sv voor het uitoefenen van een job waar u in contact
komt met minderjarigen)

Indien van toepassing :





Attesten tewerkstelling van vorige werkgevers
Attesten vakantiegeld bij uitdiensttreding
Een kopie van uw diploma (geviseerd indien u verpleegkundige bent)
Een kopie van uw visum (voor zorgkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten)

Meer info over ons privacybeleid kan u vinden op onze website www.stbernardus.be
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Waarom wil je graag in Woon- en Zorgcentrum Sint Bernardus werken?

Wat zijn je verwachtingen? Welke uitdagingen zoek je?

Wat vind je belangrijk om je goed te voelen in je job?
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