SOLLICITATIEFORMULIER SERVICEMEDEWERKER
Naam en voornamen:

M / V*

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:
Geboorteplaats:

Geb. datum:

Burg. staat:

Nationaliteit:

BSN:
Aantal kinderen:

Leeftijd kinderen:

Aantal uren: minimaal

uur / maximaal

uur

Beschikbaar
op: VRIJDAG overdag/avond ZATERDAG overdag/avond ZONDAG overdag/avond MAANDAG
N
overdag/avond DINSDAG overdag/avond WOENSDAG overdag/avond DONDERDAG overdag/avond *
N.B. bij indiensttreding is iedere werknemer verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te
leveren.
Opleidingen / cursussen (begin bij de meest recente)
Opleiding/cursus:

Waar?

Van

Tot

Diploma
(ja/nee/nogbezig)

Talenkennis (vul in goed/matig/slecht)
Nederlands:

spreken:

schrijven:

Banen
Begin met uw huidige werkgever. Indien u geen huidige werkgever heeft, begin dan met uw laatste werkgever. Vermeld maand/jaar. Indien
deze ruimte niet volstaat, gelieve een uitgebreide CV bij te voegen.

Omschrijving werkzaamheden:
Van:

Tot:

Bedrijf: (naam en plaats)

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Functie:

Reden vertrek:

Z.O.Z.

Referenties (naam en bedrijf)
Telefoonnr.
Telefoonnr.
U wordt verzocht kopieën van getuigschriften en diploma’s bij te voegen of in te leveren bij het sollicitatiegesprek.
Mag er bij de huidige werkgever geïnformeerd worden? JA / NEE *

N.B. In de gehele bioscoop mag er niet gerookt worden.
Overige gegevens
Reden van uw sollicitatie:
Kent u een personeelslid? JA / NEE *

Zo ja, naam:

Heeft u een geldig rijbewijs? JA / NEE * B / E * anders nl.
Hobby’s:
Bent u weleens met de politie in aanraking geweest (m.u.v. bekeuringen)? JA / NEE *
Zo ja, wanneer?
Heeft u al eerder bij ons gesolliciteerd? JA / NEE *

Reden?
Zo ja, wanneer?

Waarom denkt u voor de door u gewenste positie in aanmerking te komen?
Plaats:
Datum:

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.

Getekend:
N.B. een niet VOLLEDIG ingevuld sollicitatieformulier wordt NIET in behandeling genomen!

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Z.O.Z.

