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Sollicitatieformulier student 
 
 
 
 

Voor welke functie solliciteert u?  

 

Welke periodes kan u werken?    Weekend    Schoolvakanties 

    Zomervakantie 
 

 
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                                                                     (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 

   

   

 

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

Opleiding         

Secundair onderwijs Richting   

 School   

 Van/Tot   

Bachelor Richting   

 School   

 Van/Tot   

Master Richting   

 School   

 Van/Tot   

 
 

Aantal kinderen ten laste van de werknemer*   

Met handicap    Ja    Nee 
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Visum 

Bent u in het bezit van een visum zorgkundige?    Ja    Nee 
 
 

Stage 

Liep u reeds stage bij WZC Sint Bernardus?    Ja    Nee 

Op welke afdeling?  

Wanneer?  

 
 

Woon-werk 

Afstand woon – werk (km)  

Hoe kan u WZC Sint Bernardus bereiken?  

 
 
 
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  
 Een afschrift van je contingent vakantiewerk (student@work)  
 een kopie van uw visum (indien van toepassing) 

 
 
 
 

Meer info over ons privacybeleid kan u vinden op onze website www.stbernardus.be 

http://www.stbernardus.be/

