
 

 

 

SOLLICITATIEFORMULIER – Spontane sollicitatie 

Indien er te weinig plaats is voor essentiële informatie over werkervaring/ vaardigheden/… mag je je 

CV bijvoegen. 

Gewenste functie 

 

 

 

 

 

 

 

Motivatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke informatie 

Naam: _________________________________________________ 

Voornaam: _____________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________  GSM: _________________________________ 

Geboortedatum: _______________________ Geboorteplaats: ________________________ 

o Arbeider 

o Schoonmaak 

o Administratief medewerker 

o Technisch administratief medewerker 

o Kinderverzorg(st)er 

o BKO-begeleid(st)er 

o Verzorging (Woonzorgcentrum of Thuiszorg) 

o Keukenhulp 

o Verpleegkundige 

o Logistiek Woonzorgcentrum 

o …………………………………………. 

Vertel hier bondig waarom je precies bij de stad/ OCMW aan de slag wil: 



Adres: _________________________________________________ Nr.: _________ Bus:____ 

 _________________________________________________ 

Nationaliteit: ____________________________________________ 

Geslacht:  

 

Ben je momenteel werkloos? 

 

Ben je ingeschreven bij VDAB  

 

Studies 

Wat is je hoogst behaalde diploma? ______________________________________________ 

Specifieer: __________________________________________________________________ 

Volgde je bijkomende opleidingen?  

Specifieer: __________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________ 

 

Werkervaring 

Van … tot … Naam organisatie/bedrijf Functietitel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Mogen wij, als referentie, je vorige werkgever(s) contacteren:  

Wij verbinden ons ertoe om geen contact op te nemen met je huidige werkgever. 

  

o Man 

o Vrouw 

o Ja sinds __________________ (dd/mm/jj) 

o Neen 

o Ja 

o Neen 

o Ja

 

o Neen

 

o Ja o Neen



Praktische informatie 

Beschik je over een wagen?  

Rijbewijs 

 

 

 

 

- over je functie 

Voorkeur:  

 

 

Ben je bereid tot avond- en weekendwerk?  

Zou je een vervangingsovereenkomst aannemen?  

 

- Talenkennis 

Moedertaal: ____________________________________ 

Nederlands: Spreken  

  Schrijven 

Luisteren 

 

 

Heb je familieleden of kennissen die bij de stad Halle werken?  

 

 

 

Datum:       Handtekening: 

 

Opgelet: dit formulier geldt niet als inschrijvingsformulier voor examens. Voor elk ingericht 

examen moet je steeds opnieuw inschrijven. Wil je weten wanneer er examens 

plaatsvinden? Raadpleeg dan regelmatig onze website (www.halle.be). 

o Zeer goed o Goed o Basiskennis

o Zeer goed o Goed o Basiskennis

o Zeer goed o Goed o Basiskennis

o Ja nl.: ___________________________________ 

o Neen 

o AM 

o A 

o B 

o C 

o D 

o G 

o Ja o Neen

o Ja o Neen

o Ja o Neen

o Voltijds 

o Deeltijds __________________ u/week 

o Geen voorkeur 

o Neen 


