Inlichtingenformulier Shell van Vliet
De door u ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld
Persoonsgegevens:
(alle vragen invullen a.u.b.)
Achternaam:
Roepnaam:
Voornamen:

Telefoonnummer(s):

Adres:

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / gescheiden
/samenwonend / samenlevingscontract

Postcode + woonplaats:

Naam en geboortedatum partner
(t.b.v. pensioenfonds):

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Heeft u op dit moment een uitkering: ja / nee
Indien ja, wat voor uitkering: WW / WAO / Sociale
Dienst of andere:
Ingangsdatum van de uitkering:

In geval van nood – Naam:

In geval van nood – Adres:

Telefoonnummer:

Postcode + woontplaats:

Sofinummer:

Nationaliteit:

Identiteitsbewijs / paspoort :

Heeft u in de laatste 5 jaar een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen: ja / nee

Nummer:
E-mailadres:
Opleiding / cursussen:
Onderwijsinstelling:

Diploma : ja / nee

Bent u in het bezit van:
EHBO diploma:
ja / nee
Diploma brandbestrijding:
ja / nee
Rijbewijs:
ja / nee
Bent u momenteel bezig met een studie: ja / nee

A / B / C / D/ BE / CE / DE
Zo ja, welke:

Behaald in jaar:

eigen vervoer: ja / nee

Werkervaring:
Naam en plaats werkgever:

Functie:

Van – tot:

Referenties:
Werkgever:

Functie:

Telefoonnr:

Naam contactpersoon:

Overige vragen:
Wat is uw huidige opzegtermijn:
Wat is de hoogte van uw huidige salaris / uitkering:
Wat is de reden van vertrek bij uw huidige of laatste werkgever:
Heeft u een strafblad: ja / nee Zo ja, reden:
Mogen wij dit bij de politie natrekken:
Zijn er medische beperkingen die het uitoefenen van de functie waarop u solliciteert kunnen beinvloeden?
ja / nee
Zo ja, welke:
?
ja / nee
Zo ja, welke:
Salarisovermaking:
Naar welk bankrekeningnummer dienen wij uw salaris over te maken:
Naam rekeninghouder:
Ziekenfondsgegevens:
Naam verzekeringsinstelling:
Polis / klantnummer:

Ondertekening:
Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Bij gebleken onjuistheden
kan het dienstverband per direct worden beëindigd.
Datum:

Handtekening:

In te vullen door de Manager:
Vestiging:
Functie:
Gewenst dienstverband:

Fulltimer / Parttimer voor ......................….uur per week

Datum in diensttreding:
Bruto maand salaris
Overige afspraken:
Datum / Naam /
Handtekening Manager

€

o.b.v.

............ uur

