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Sollicitatieformulier vakantiewerkers 2020 
 

Persoonlijke gegevens  
 
Naam:  ……………………………………………………………….…………… Voornaam: ……….………………………..…………….……………… 

Straat: ………………………………………………………………………………..Nummer: ……….….. Bus ……………………………..……...….. 

Postcode: ……………………………….. Gemeente: ………………………………………….……………………………….………..……………….. 

Telefoon: ……………………………………………..…………………………….GSM: …………………………………………………...………………. 

E- mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geslacht:  m      v              Geboortedatum………………………………….…………………. 

Rijbewijs:  ja        nee Geboorteplaats: ………………………..……………….…….….. 

Auto/brommer ter beschikking:  ja        nee  Nationaliteit: ………………………..………………………...……… 

Rijksregisternr:             

Bankrekingingnr:    

Voor je werkkledij, kledingmaat:  XS – S – M – L – XL    (omcirkelen wat past) 

 

Is er familie tewerkgesteld bij het OCMW/Gemeente van Wuustwezel?             

 neen     ja   nl. ………………………………………………………………………………. (naam en voornaam van familielid) 

Heb je reeds gewerkt als jobstudent voor OCMW/Gemeente Wuustwezel?    

 neen     ja   nl. ……………………………………………….…………………..…..……. (datum, periode en functie/ dienst) 

Heb je reeds (school)stage gelopen bij OCMW/Gemeente Wuustwezel? 

 neen     ja   nl. …………………………………..…………………………………………. (datum, periode en functie / dienst) 

 
Opleiding 
 
Welke diploma’s heb je al behaald?     ……………………………………………………..………...………………………………………………. 

Welke richting volg je dit schooljaar?    ……………………………………………………..………...……………………………………………. 

Studiejaar (vb. 5de of 6de secundair)?    ……………………………………………………..………...……………………………………………. 

Op welke school volg je deze richting? ………………….………………………………….…………………………………………………………  
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Ik ben kandidaat voor volgende functie(s)   (meerdere keuzes mogelijk) 
Zet een kruisje bij de functie(s) en periode(s) 

 
           

Voor de thuiszorg 

       Gezinshulp 
       Poetshulp 
 

voor de dienstencentra 

       Poetsmedewerker Ter Wezel & Wijkhuis 
 

voor de gemeente 

        Dienst vrije tijd       
                        
 

Tijdens de periode(s) 

       Juli  
       Augustus      
       September 
       Half juli tot half augustus                      
       Half augustus tot half september 
       Andere: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Voorwaarden  
Algemeen: zie omschrijving per functie. 
 
Rijbewijs: 
Als de voorwaarde voor de functie waarvoor je solliciteert voorschrijft dat je in het bezit van een rijbewijs B moet zijn, voeg 
dan een kopie van je rijbewijs toe aan dit sollicitatieformulier. 

 
Maximum aantal werkuren: 
Studenten mogen 475 uur per jaar werken tegen een verlaagde RSZ-bijdrage.  Op www.studentatwork.be kan elke student 
het saldo van zijn jaarlijks contingent nakijken en vind je gedetailleerde, begrijpelijke informatie over de mogelijkheden en 
bepalingen van deze regeling. 

 
 
Verklaring op eer 
Ondergetekende verklaart over voldoende uren te beschikken, zodat hij/zij gedurende de volledige 
tewerkstelling bij ons van de verminderde RSZ-bijdrage kan genieten. 
 
 
Datum..............................................   Handtekening ………………………………………………………….. 

                  

http://www.studentatwork.be/

