
 
 
 

 

 

  
 

 

   

 

   

 

 
 
  

 
 
Sollicitatieformulier 
 
Cafetaria de klein 
Brugstraat 7 
5861 AJ wanssum 
0478-531398 
info@cafetariadeklein.nl             www.cafetariadeklein.nl 
t.a.v. Ad de Klein 
         Esther de Vos 
Lees eerst deze toelichting. 
1. Vul het formulier volledig en duidelijk in.  
2. Vergeet niet om het formulier van je handtekening te voorzien. 
3. Voeg een duidelijke kopie van je paspoort of je Europese Identiteitskaart bij. 
4. Buiten de kopie van je paspoort/Europese Identiteitskaart andere kopieën bijvoegen (cv, diploma's 

etc.). 
Personeelsvertrouwelijk 
 
 
Functie :       

:       
Bron : ☐ onze website ☐ andere website ☐ krant ☐ overig 
_________________ 
1. Naam, eventueel 

:       ☐ man ☐ vrouw * 
_________________ 
2. Voornamen : Roepnaam:       
_________________ 
3. Straatnaam :       Huisnummer:       
_________________ 
4. Postcode :       Woonplaats:       
_________________ 
5. Geboortedatum :       Geboorteplaats:      Land:       
_________________ 
6. Vervoersmogelijkheden : :        
_________________ 
7. Telefoonnummer : werk:       privé:       mobiel:       
_________________ 
8. Rijbewijs : ☐ A : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E * 
_________________ 

      
9. Burgerlijke staat : ☐ gehuwd ☐ ongehuwd ☐ samenwonend * 
_________________ 
10. Opleiding of cursussen / vaardigheden  /of huidige studie 

 
   

    
    

Opleiding Richting/omschrijving Van - tot Diploma 
                        
                        
                        
 
 
_________________ 
11. Huidige werkgever 

Naam :       
Adres :       
Functie :       sinds:       

____________________________ 
* aankruisen wat van toepassing is 
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Korte beschrijving 
van de functie :       

_________________ 
12. Eerdere werkgevers 

   
Naam / plaats Functie + toelichting werkzaamheden Van - tot 

                  

                  

_________________ 
13. Nevenwerkzaamheden :       
 
_______________ 
14. Interesses/hobby's :        
 
__________________ 
15. Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor jouw in je werk. 
Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor jouw werk. 
1. werktijden                                               heel belangrijk  -   belangrijk   -     minder belangrijk 
2. arbeidsomstandigheden  
3. prettige werksfeer 
4. salaris  
5. secundaire beloning 
6. overig 
 
BESCHIKBAARHEID. 
Beschikbaar aantal uren per week (ongeveer) :………………. 
Beschikbaar vanaf :…………………….. 
Vakantieplannen : ………………………. 
Beschikbaar vanaf : ……………………. 
Indicatie van wanneer je beschikbaar bent – alle werkdagen en tijden gaan in overleg met de sollicitant. 
Maandag van ……..tot …… uur                          Vrijdag  ………tot……….uur 
Woensdag van ……tot…… uur                           zaterdag……….tot………uur 
Donderdag van …….tot ….. uur                          zondag ………..tot………uur. 
16. Aantal bijlagen : 1 (kopie van je paspoort/Europese 

Identiteitskaart) 
 
_________________ 
17. Ondertekening : Ondergetekende verklaart alle vragen 

nauwkeurig, volledig en 
naar waarheid te hebben beantwoord. 

 
Datum:………..                     handtekening : 

 
 
 

 

____________________________ 
* aankruisen wat van toepassing is 


