GEMEENTE ARENDONK
SOLLICITATIEFORMULIER
SOLLICITEREN KAN TOT EN MET 27 NOVEMBER 2020
KANDIDATUUR VOOR (maak duidelijk jouw keuze):
o ARBEIDER TUINBOUW (voltijds)
o ARBEIDER ASSISTENT SCHILDER (voltijds)
o MEDEWERKER CONTAINERPARK (halftijds)

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam : …………………………………………………………………………………………………..
Voornaam : ………………………………………………..

Burg. Staat : …………………………

Geslacht : Man / Vrouw

Nationaliteit : ………………………..

Geboorteplaats : ……………………………………………

Geboortedatum : …………………….

Officieel adres : ………………………………………………………………………………………….
Telefoon : ………………………………………………….

GSM : ………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
RELEVANTE OPLEIDING (kopie van diploma’s en getuigschriften toevoegen a.u.b.)
Onderwijsinstelling (school)

Richting (hoogste opleiding eerst)

Diploma
J/N
J/N
J/N
J/N

Stages : …………………………………………………………………………………………………..
Andere diploma’s, getuigschriften, cursussen : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Specialisaties, bijzondere kennis, ervaring : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

www.arendonk.be
Vrijheid 29
2370 Arendonk

GEMEENTE ARENDONK
SOLLICITATIEFORMULIER
VORIGE WERKGEVERS (meest recent eerst)
Werkgever

Periode

Functie + taakomschrijving

Naam + locatie :

Van
…………..
Tot
…………..

………………………………………………….

Van
…………..
Tot
…………..

………………………………………………….

Van
…………..
Tot
…………..

………………………………………………….

………………………………
………………………………
Naam + locatie :
………………………………
………………………………
Naam + locatie :
………………………………
………………………………

………………………………………………….
Reden vertrek : …………………………………

………………………………………………….
Reden vertrek : …………………………………

………………………………………………….
Reden vertrek : …………………………………

VARIA
Motivatie om bij de gemeente Arendonk deze functie te willen uitvoeren : ……….................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Rijbewijs (categorie) : ………………………………

Ben je momenteel werkloos ? JA / NEEN

INDIEN MOGELIJK EEN CV TOEVOEGEN AUB

Verklaring : ik verklaar dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld en
weet dat valse beantwoording een onmiddellijke verbreking van een eventueel contract tot gevolg
kan hebben.
Te : …………………………………………..

Datum : …………………………………..

Handtekening : …………………………………………………………………………………………..
De Privacywet van 8 december 1992 reglementeert het verwerken van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig deze wet geven wij je
graag de volgende informatie : alle in dit sollicitatieformulier verstrekte informatie en alle andere persoonlijke gegevens die we in de loop
van de sollicitatieprocedure verzamelen, kunnen, tenzij je daartegen bezwaar indient, worden geregistreerd in onze databank. We zullen
de gegevens gebruiken om je kandidatuur te beoordelen en, bij indiensttreding, om de relatie tussen jou en het gemeentebestuur te
beheren en optimaliseren, en voor het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. We kunnen deze gegevens
onbeperkt in onze databank laten staan, zodat we je later, tenzij je daar bezwaar tegen hebt, ook voor andere doeleinden kunnen
contacteren. De wet voorziet dat je het recht hebt om je gegevens in te kijken en te verbeteren. Als je van dit recht gebruik wil maken,
kan je je schriftelijk tot ons wenden.

www.arendonk.be
Vrijheid 29
2370 Arendonk

