Sollicitatieformulier KLOK Containers BV
Naar aanleiding van: advertentie / aangeraden door ……………………………..

Voor de functie van …………………………………….
Wij verzoeken u dit sollicitatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De
door u verstrekte gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.
Persoonlijke

Achternaam:

..………………. …………………………………………... … Man/vrouw*

gegevens

Voorletters:

………………………………………

Roepnaam:

…………………….

Geboortedatum en –plaats: …………………………………………………………………….
Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………
`

BSN-nr: …………………………………………………………………………………………….
Telefoonnr vast: …………………...........
E-mail prive:
Burgerlijke staat:
Kinderen:

Vervoer-

Telefoonnr mobiel:……………………

…………………………………………………………………………………..
gehuwd/ongehuwd/samenwonend/weduwe/gescheiden*
ja/nee*

Aantal …………… Leeftijd………………………………

Bent u in bezit van eigen vervoer?

Ja ?Nee*

Zo ja, wat voor vervoer? …………………………………………………………………………..
Ervaring

Wie is uw huidige werkgever? ………………………………………………………….(niet verplicht)
Wat is uw huidige functie? ……………………………………………………………(niet verplicht)
Wat is uw bruto salaris?........................................................per week/ 4 weken/ maand/ jaar*
Datum in dienst: ……………………………………………………………………………………….
Wat is uw opzegtermijn? ……………………………………………………………………………..
Vertrekreden: …………………………… ……………………………………………………………

Vroegere

Tijdvak

Naam en woonplaats werkgever

Functie

Dienstbetrek-

……. tot ……..

………………………………………

………………….

king(en)

……. tot ………

………………………………………

………………….

……. tot ………

………………………………………

………………….

……. tot ………

………………………………………

………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Opleiding(en)
Cursussen

Gevolgde opleiding(en)
Onderwijsrichting,
opleiding/cursussen

Naam en plaats van
onderwijsinstelling

Gevolgd t/m

…………………………….

…………………………..

…………………..

…………………………….

…………………………..

…………………..

…………………………….

…………………………..

…………………..

…………………………….

…………………………..

…………………..

…………………………….

…………………………..

…………………..

…………………………….

…………………………..

…………………..

Diploma / Certificaat

Geldig tot

VCA

Ja / Nee*

…………………

VCA-VOL

Ja / Nee*

…………………

EHBO

Ja / Nee*

…………………

BHV

Ja / Nee*

…………………

Veiligheidspaspoort

Ja / Nee*

Paspoortnr ………………………...

Wij zouden het op prijsstellen wanneer u kopieën van diploma’s/cijferlijsten wilt insluiten.
Bent u bereid bijkomende opleidingen te volgen indien het bedrijf hierom verzoekt? Ja / Nee*
Gezondheid

Bent u ooit ernstig ziek geweest?

Ja / Nee*

Zo ja, gelieve toe te lichten ………………………………………………………………
Heeft u enig lichaamsgebrek?

Ja / Nee*

Zo ja, gelieve toe te lichten ……………………………………………………………..

Algemeen

Verkeerd u momenteel in goede gezondheid?

Ja / Nee*

Bent u bereid in een onregelmatig werkrooster te werken

Ja / Nee*

Bent u bereid op zaterdagen te werken?

Ja / Nee*

Bent u in bezit van eigen vervoer?

Ja / Nee*

Bent u ooit veroordeeld geweest?

Ja / Nee*

Zo ja, gelieve toe te lichten ………………………………………………………………………
Heeft u nog een bijberoep als loontrekkende of zelfstandige?

Ja / Nee*

Zo ja, kunt u dit toelichten ………………………………………………………………………..
Zijn er nog specifieke omstandigheden of opmerkingen uwerzijds die van belang kunnen zijn in
verband met uw sollicitatie?
Ja / Nee*
Zo ja, gelieve toe te lichten ………………………………………………………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Heeft u wel eens eerder bij KLOK Containers BV gesolliciteerd?

Ja / Nee*

Zo ja, wanneer? ………………………………………………………………………………………
Met wie heeft u destijds gesproken? ……………………………………………………………….
Wat is de reden dat u bij KLOK Containers B.V. solliciteert?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart de vermelde gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en ervan
op de hoogte te zijn, dat het verstrekken van valse of onjuiste gegevens voor de werkgever
aanleiding kan zijn de sollicitatieprocedure of de eventuele aangegane arbeidsovereenkomst
onmiddellijk te beëindigen.
Handtekening ………………………………………

Plaats …………………………………

Sollicitant ………………………………………......

Datum …………………………………

_________________________________________________________________________________
Niet invullen (in te vullen door KLOK Containers BV)
Functie: …………………………………………………………………………………………………………….
Afdeling: ……………………………………………………………………………………………………………
Contractduur: ……………………………………………………………………………………………………...
Brutoloon p/maand: ………………………… Toeslagen: ……………………………………………………..
Schaal: ………………………………………. Trede: ……………………………………………………………
(Kopie legitimatie of paspoort maken)
Gesproken met:
……………………………………………………………………………………………………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is
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