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Wij verzoeken u deze vragenlijst zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te vullen. 
De privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden 
op 24 mei 2016 reglementeert het verwerken van persoonsgegevens. Graag geven we volgende informatie: 
Alle in deze personeelsfiche verstrekte en alle andere gegevens die worden verzameld, kunnen worden geregistreerd 
in één of meerdere bestanden. De houder van deze bestanden is Vincenthof VZW te Oostakker. Deze gegevens 
worden uitsluitend gebruikt voor het beoordelen van uw sollicitatie, bij indiensttreding, voor het beheren en 
optimaliseren van de relatie tussen u en de instelling (bv. ifv de loonverwerking). 
U kunt steeds inzage vragen in de persoonlijke gegevens die Vincenthof VZW over u heeft geregistreerd. Indien deze 
onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u de verbetering of verwijdering ervan vragen. Indien u van dit recht 
gebruik wenst te maken, kan u zich schriftelijk wenden tot de administratieve directie van Vincenthof VZW. 
 
 

1. Personalia 
 

 
1. NAAM: .................................................................................................................................... 
2. VOORNAAM: .......................................................................................................................... 
 
3. DOMICILIE 
 STRAAT: .................................................................................................. NR.: ...................... 
 POSTCODE: ......................................... GEMEENTE: ........................................................... 
 
 VERBLIJFSADRES (enkel indien verschillend van domicilie) 
 STRAAT: .................................................................................................. NR.: ...................... 
 POSTCODE: ......................................... GEMEENTE: ........................................................... 
 
4. TELEFOON: ........................................................................................................................... 
5. GSM: ...................................................................................................................................... 
6. E-MAIL: .................................................................................................................................. 
 
7. NATIONALITEIT: .................................................................................................................... 
8. TAAL: ο Nederlands ο Andere: ............................................................................. 
9. GEBOORTEDATUM: ............................ GEBOORTEPLAATS: ............................................. 
10. GESLACHT: ........................................................................................................................... 
 
11. NUMMER IDENTITEITSKAART: ............................................................................................ 
12. RIJKSREGISTERNUMMER: .................................................................................................. 
13. BANKREKENINGNUMMER: ………………………………………………………………………. 
14. RIZIV-NUMMER (enkel voor verzorgenden en verpleegkundigen): .................................................  
 
15  . VERVOER:                Met de wagen           O 
                                          nummerplaat:……………...  
                                          Met de bromfiets/motor O 
                                          Per fiets                     O 
                                          Te voet                          O 
                                          Met het openbaar vervoer: 
                                          trein – tram – bus      O 
 
                                          Afstand woon-werk: …………. Km 
 

Sollicitatieformulier 
Jobstudent 

(vertrouwelijk) 
 

 

 

 

(vertrouwelijk) 
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2. Studies / Diploma 
 

Periode van - tot Gegevens school / 
onderwijsinstelling 

Studierichting Beëindigd studiejaar 
of titel einddiploma  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
3. Werkervaring (als stagiair en/of jobstudent) 
 

Periode Naam en adres 
werkgever 

Functie Eventuele 
opmerking(en) 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
KENT U MEDEWERKERS OF BEWONERS IN VZW VINCENTHOF? ZO JA, WIE? .................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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4. Sollicitatiegegevens 
 

 
Voor welke functie solliciteert u? Schoonmaak - grootkeuken – verpleging/verzorging – logistiek – 
technische dienst – administratie – kiné – ergo – logo - animatie - andere: 
………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Welke periode(s) bent u beschikbaar: van ………………… tot ………………… 
                                                             van ………………… tot ………………… 
                                                             van ………………… tot ………………… 
 
Voorkeur voltijdse (38u.) of deeltijdse (36u. - 32u. - 28u. - 24u. - 20u. - 19u.) 
tewerkstelling?................................................................................................................................ 
 
Problemen met weekendwerk, vroeg-, laat- en/of 
nachtdiensten?................................................................................................................................ 
 
Medische klachten?......................................................................................................................... 
 
Waarom solliciteert u bij vzw Vincenthof?....................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

5. Verklaring 
 
Ik verklaar op eer dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld, en weet 
dat een valse, onjuiste of onvolledige verklaring mij blootstelt aan onmiddellijk ontslag wegens 
dringende reden. 
Vooraleer een arbeidsovereenkomst voor jobstudenten te kunnen ondertekenen (ontbindende 
voorwaarde), verklaar ik mij akkoord om mij voorafgaandelijk met mijn elektronische identiteitskaart 
en vertrouwelijke PIN-code bij de werkgever aan te bieden. Indien ik nog niet in het bezit ben van 
een geldig attest (student@work.be – max. 475u/kalenderjaar) laat dit alsnog toe om betreffend 
attest (met vermelding quotum aan resterende werkuren) met toegangscode via de website op te 
vragen en vervolgens aan de werkgever te overhandigen.  
 
 
Plaats:                                                                                                 Handtekening: 
 
Datum: 
 
 
                                                                                                            …………………………………..                                                   
                                                                                                            Naam en voornaam 

mailto:student@work.be

