
SOLLICITATIEFORMULIER   
 

Terug te sturen naar: 

HR Business Partner MABU 

Maaseikerlaan 100/4:  

3680 Neeroeteren   wileenjob@mabu.be 

∆ We houden enkel rekening met je kandidatuur als het sollicitatieformulier volledig ingevuld is. 

 

PERSOONSGEGEVENS 

Naam:   

Voornaam:   

Straat:  Nr.:   Bus:   

Postcode:  Gemeente:  Land:   

Tel.:   Gsm:   

E-mailadres:   

 

Burgerlijke staat:  
ongehuwd   gehuwd op……./…./…………..(wettelijk) samenwonend  gescheiden  
weduw(e)(naar) 

Geboren op :  /   /  te  (gemeente) (land) 

Geslacht: man  vrouw  Nationaliteit:   

Nr. identiteitskaart:    

Rijksregisternummer:    

Bankrekeningnummer:    

Partner geboren op :  /   /   

Beroepsinkomen partner.:  <212 euro/maand   >212 euro/maand   

Aantal kinderen ten laste :   

OPLEIDING 

  Gevolgde richting 

 Certificaat leercontract of certificaat    

 Deeltijds leren / deeltijds werken    

 Beroepssecundair onderwijs (BSO)   

 Beroepssecundair onderwijs 
  
  
+ 7de specialisatiejaar  

 Technisch secundair onderwijs (TSO)    

 Kunstsecundair onderwijs (KSO)   

 Algemeen secundair onderwijs (ASO)   

 Hoger onderwijs korte type (HOKT)    
/ professionele bachelor  

 Kandidaat / academische bachelor   

 Geen diploma (studies onderbroken in het jaar   ) 

 



 

 

Wat is je hoogst behaalde diploma? Vul aan:  

   

   

Volg(de) je bijkomende opleidingen? Zo ja, vul aan: 

   

   

Studeer je momenteel nog? Zo ja, welke richting? 

   

   

Onder welke vorm? Dagschool/avondschool 

   

   

Op welke dagen? ma  di  wo  do  vr  za  zo 

  Gevolgde richting 

 Avondonderwijs   

 VDAB-opleiding   

 Schriftelijk onderwijs   

 Andere:   

TALENKENNIS 
Gelieve met cijfertjes aan te duiden hoe goed je talenkennis is: 

1 = moedertaal / 2 = zeer goed / 3 = goed / 4 = voldoende /5= onvoldoende 

  verstaan  spreken lezen schrijven 

Nederlands ___ ___ ___ ___ 

Frans ___ ___ ___ ___ 

Engels ___ ___ ___ ___ 

Duits ___ ___ ___ ___ 

Andere:    

  



 

VORIGE EN HUIDIGE WERKGEVERS  
ook vakantiewerk en schoolstages 

Bedrijfsnaam:   

Tel.:    Sector:   

Je functie:   

Soort contract:   

jobstudent   stage   leercontract   interim   bepaalde duur   onbepaalde duur 
andere*:   

Tewerkgesteld van   /   /   tot   /   /   

Reden van vertrek:   

 

Bedrijfsnaam:   

Tel.:    Sector:   

Je functie:   

Soort contract:   

jobstudent   stage   leercontract   interim   bepaalde duur   onbepaalde duur 
andere*:   

Tewerkgesteld van   /   /   tot   /   /   

Reden van vertrek:   

 

Bedrijfsnaam:   

Tel.:    Sector:   

Je functie:   

Soort contract:   

jobstudent   stage   leercontract   interim   bepaalde duur   onbepaalde duur 
andere*:   

Tewerkgesteld van   /   /   tot   /   /   

Reden van vertrek:   

 

Bedrijfsnaam:   

Tel.:    Sector:   

Je functie:   

Soort contract:   

jobstudent   stage   leercontract   interim   bepaalde duur   onbepaalde duur 
andere*:   

Tewerkgesteld van   /   /   tot   /   /   

Reden van vertrek:   

 

Bedrijfsnaam:   

Tel.:    Sector:   

Je functie:   

Soort contract:   

jobstudent   stage   leercontract   interim   bepaalde duur   onbepaalde duur 
andere*:   

Tewerkgesteld van   /   /   tot   /   /   

Reden van vertrek:   

  



 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Beschik je over een wagen? Ja   Neen  

Heb je een rijbewijs? Zo ja, welk? A   B   C   CE   D   E   F 

Indien een rijbewijs C of CE , heb je ervaring in het rijden met een trekker of oplegger? Ja  Neen 

 

Beschik je over een bewijs van goed gedrag en zeden (gemeente)? Ja   Neen ( afgeven bij 
onbezoldigde proef of aanvang tewerkstelling) 

 

Je laatste bruto maandwedde of uurloon:   

Gewenst brutoloon/wedde:   

Ben je momenteel werkloos? Ja   Neen 

- Zo neen, hoelang is je opzeggingstermijn?   

- Zo ja, sinds wanneer ben je ingeschreven als werkzoekende?   

- Zo ja, ontvang je een werkloosheidsuitkering en sinds wanneer?   

 

Via welke bron heb je vernomen dat er een functie vrij is bij MABU? 

 advertentie  opleidingsinstantie  mabu.be 

 jobdagen/jobbeurzen  VDAB  brief/e-mail    

 spontaan  vacaturesite:    andere    

 

Heb je familieleden of kennissen werken bij MABU? Ja   Neen* 

Zo ja, wie?   

- Verwantschap:   

- Afdeling:   

 

Heb je al voor MABU gewerkt? Zo ja, wanneer en in welke functie? 

   

   

 

Mogen wij, als referentie, je vorige werkgever(s) contacteren? Ja   Neen 

   

 

 

Ik verklaar deze gegevens juist en volledig.  

Opgesteld te   op   /   /   

Handtekening 

  
  
  
  
  

 

Als je dat wil, mag je aan dit sollicitatieformulier ook een eigen CV en/of sollicitatiebrief toevoegen. 

Je persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard in een bestand voor het beheer van de 
personeelsadministratie en het personeelsbeleid. 

Je kan je gegevens op elk moment opvragen, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat dat schriftelijk aan te 
vragen. Het bestand is eigendom van de houder van het bestand, nl. MABU. 

 


