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SOLLICITATIEFORMULIER STUDENTENJOBS 2018 
SCHOONMAAK/KEUKEN/TECHNISCHE DIENST/PARAMEDISCHE DIENSTEN 
  
  Voorbehouden aan de directie en/of dienstverantwoordelijke  

  Afdeling...................... 

  Periode.......................        
  Jobtime....................... 

  Functie....................... 

       

PERSONALIA 

Naam:                                Voornaam: 

Adres:                               Telefoon: 

E-mailadres:                         Geboorteplaats: 

Nationaliteit:                       Geboortedatum: 

Burgerlijke staat:                   Nat. Rijksregisternr: 

Zoon/dochter van personeelslid/dokter: 

 

 

Naam vader:                                 

Naam moeder:                                

 

OPLEIDING                  INSTITUUT          STUDIERICHTING      DIPLOMA 

Lager onderwijs: 

Middelbaar onderwijs: 

Hoger onderwijs: 

Universitair onderwijs: 
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Schoonmaak 

 Aanduiden wat allemaal van toepassing is 

 Noteer geen persoonlijk verlof/weekends tijdens uw 
gewenste werkperiode. 

 Verkregen vakantiewerkrooster wordt niet meer 
gewijzigd 

 

o 23 juli – 10 augustus 

o 30 juli – 17 augustus 

o 30 juli – 10 augustus 

o 20 augustus – 31 augustus 
 

 

Keuken/Technische dienst/Paramedische dienst 

 Aanduiden wat allemaal van toepassing is 

 Noteer geen persoonlijk verlof/weekends tijdens uw 
gewenste werkperiode. 

 Verkregen vakantiewerkrooster wordt niet meer 
gewijzigd  

o 2 juli – 31 juli 

o 9 juli – 5 augustus 

o 9 juli – 10 augustus 

o 16 juli – 24 augustus 

o 23 juli – 24 augustus 

o 16 juli – 12 augustus 

o 30 juli – 12 augustus 

o 30 juli – 19 augustus 

o 1 augustus – 31 augustus 

o 3 september – 21 september 
 

 

HUIDIGE SITUATIE 

*Ingeschreven RVA als werkzoekende:         Ja       Neen 

*Schoolgaand:                               Ja       Neen 

REFERENTIES 

Vorige werkgevers: 

 

Bekenden in dienst van onze instelling: 

 

Andere: 
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VERKLARING 
 
* Ik ga ermee akkoord mijn lichamelijke geschiktheid voor de gewenste betrekking te laten 

onderzoeken, en dat volgens de wettelijke beschikkingen 
* Ik verklaar dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld, en weet dat een 

onjuiste verklaring aanleiding kan zijn tot vernietiging van een eventuele arbeidsovereenkomst. 
 
 
 
Plaats     Datum     Handtekening 
 
 
 
 
 
Informatie ten behoeve van de jobstudent 

De wet van 8.12.92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens legt aan al wie met persoonlijke 

gegevens omgaat een aantal verplichtingen op en kent rechten toe aan de persoon over wie persoonlijke gegevens worden verwerkt. Alle in het sollicitatieformulier 

verstrekte informatie en alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure worden verzameld, kunnen worden geregistreerd in een of 

meer bestanden behorend tot de verwerkingen personeelsbeheer en -administratie. De houder van deze bestanden is SJKI, Ommegangstraat nr. 7 te Izegem. De 

gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het beoordelen van uw sollicitatie en, bij indiensttreding, voor het beheren en optimaliseren van de relatie tussen 

u en de werkgever en voor het voldoen van alle wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. 

De verwerking van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens dat bijgehouden wordt 

onder het nummer ..(nog niet gekend) Voor nadere inlichtingen kan u zich richten tot de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

Regentschapsstraat 61 te 1000 Brussel. 

 
 
 


