
 
Sollicitatie Formulier  

 
Formulieren moeten vergezeld worden van een pasfoto,  
fotokopie van paspoort of ID kaart. 

 
Voor welke functie solliciteert u? _________________________________ 

 
A. Persoonlijke gegevens 

Achternaam   
Voornaam   
Datum en plaats van geboorte  
Nationaliteit  
Paspoort of ID kaart nummer  
Adres  
Stad of wijk  
Telefoon  
Mobiele telefoon  
Rijbewijs   
Burgerlijke staat  
Aantal kinderen  

 
B. Onderwijspleiding  

Type trainingen Diploma\certificaat verkregen in het jaar 
  
  
  
  
  
Ben je nog studerende? Ja\nee. 

 
C. Talenkennis 

Nederlands Goed / redelijk / slecht 
Engels Goed / redelijk / slecht 
Een andere taal Lijst:  Goed / redelijk / slecht 

 
D. Vaardigheden 

Lijst Vaardigheden Alle  equipment die u kunt gebruiken Aantal  jaren  ervaring 
   
   
   

 
E. Werkervaring 

Werkgevers Periode Functie titel Salaris Reden Van Vertrek 
 .........Tot ...........    
 .........Tot ...........    
 ........Tot ...........     
 ....... Tot ...........     

 



 
 
 

F. Heeft u familieleden die momenteel of voorheen gewerkt hebben bij Baitali? 
Naam Relatie Telefoonnummer 
   
   
   

 
G. Kunnen wij contact opnemen met uw huidige werkgever voor een referentie:                 Ja / Nee   

 
H. Referenties: 

Naam Relatie Telefoonnummer 
   
   
   

 
Bent u ooit met de politie/justitie in aanraking geweest? 
Zo ja, wat was de 
reden. 

  

 
 
 

EDE, TOESTEMMING en  BELANGRIJK:     Lees aandachtig door alvorens te onderteken 
 
Ik verklaar dat de gegevens in deze formulier juist, correct en volledig zijn, en ik begrijp dat eventuele omissies, onjuiste of misleidende 
verklaringen in deze formulier gegeven tijdens het interview of tijdens het Bedrijfsonderzoek kan leiden tot ontslag. 
 
Hierbij geef ik toestemming aan het bedrijf om contact te maken met een voormalige werkgever, bedrijf of onderneming, school of persoon, 
vermeld of niet, en ik sta verder toe dat dergelijke voormalige werkgever, bedrijf onderneming, school of persoon alsook dit bedrijf elke en 
alle vragen beantwoorden en ga overeen alle personen schadeloos te stellen voor enige en alle waarheidsgetrouwe informatie binnen hun 
kennis. 
 
Ik neem in acht dat ik een medische keuring (5 panel- drugstest) zal ondergaan als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden welke noodzakelijk 
wordt geacht om te oordelen over mijn capaciteit om het werk te doen, waarvoor ik solliciteer. 
 
IK begrijp dat er niets in deze of in mijn aanvaarding van een werk aanbod een contractuele verplichting creëert op mij of op het bedrijf in het 
voortgang van mijn werk in de toekomst.  
 
 
IK geef te kennen het bovenstaande gelezen en begrepen te hebben,   
 
Handtekening van de Sollicitant: _________________________________ 
 
Naam van de Sollicitant:              _______________________________   
 
Datum van de Sollicitatie:           ____________________________________ 
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