SOLLICITATIEFORMULIER
STUDENT
Alle meegedeelde inlichtingen worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Gewenste periode ……………………………………………………………………………………………...
Voor welke functie solliciteert u ? ……………………………………………………………………………..
In welke winkel wenst u te werken ? …………………………………………………………………………..
Naam :…………………………………………… Voornaam :……………………………………………..
A. :Do
Adres
Straat :…………………………………………………………………. Nr . …….…
Postcode : ………… Gemeente : …………………………………… Land : ………………...
Geboortedatum : ………………...
Geslacht : ………………………..
Moedertaal : ………………………….
Vast telefoonnummer : ………………………………
GSM : ……………………………………
Mailadres : ………………………………………
Indien uw land van afkomst zich buiten de EU bevindt, heeft u een werkvergunning : ja / neen
Indien ja, type: …………….
Nr:………
Uiterste geldigheidsdatum: ………………….
Laatst behaalde diploma :
Soort onderwijs :………………………………………….. van …………….. tot ……………….
Diploma’s / Getuigschriften : ……………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………
Taalkennis
Nederlands : zwak / matig / grondig
Frans
: zwak / matig / grondig
Duits
: zwak / matig / grondig
Vorige jobs (in chronologische volgorde)
Naam / adres
Functie
…………………………………….. ……………………………..
…………………………………….. ……………………………..
…………………………………….. ……………………………..

Van
………….
………….
………….

Tot
……………
……………
……………

Heeft u reeds gesolliciteerd bij ons :
JA/NEEN
Indien ja, wanneer : …………………
Voor welke functie :……………………………………………. …..
Kent u iemand in onze firma : JA/NEEN
Indien ja, wie : ………………………………………………………………
Ik ondergetekende verklaar dat de hierboven vermelde inlichtingen echt en volledig zijn. Elk vals of onvolledig
antwoord is een gegronde reden om onmiddellijk een einde te stellen aan mijn contract, zonder vooropzeg noch
om het even welke vergoeding.
Ik verbind er mij toe de medische onderzoeken zoals voorzien in de wet te ondergaan van zodra ik in dienst
treed.
Datum:

Handtekening:

ATTEST RSZ
Gelieve bij deze studentenkandidatuur uw RSZ-attest te voegen dat bewijst dat u recht hebt op
de aangevraagde werkdagen tegen verminderde sociale bijdragen (max. 50 dagen/jaar).
U kunt dit attest op de officiële website bekomen :

www.studentatwork.be
Hoe inschrijven op Studentatwork.be ?
Indien u niet beschikt over een identiteitskaartlezer of een Token, volgt u de volgende procedure :
 Neem het nummer van uw identiteitskaart, uw rijksregisternummer en uw SISkaartnummer.
1)

Meld u aan op de website www.Studentatwork.be

2)

Klik op « Hoe meld je je aan » (rechts op het scherm).

3)

Onder de rubriek « Naam gebruiker en paswoord » :
Klik op « registreer je nu op de federale portaaldienst »

4)

Registratie op de portaaldienst (zie beneden op de websitepagina):
Klik op « Met de combinatie van 3 nummers die alleen u kent (rijksregisternummer,
SIS-kaartnummer, identiteitskaartnummer)»
Invoeren :
rijksregisternummer
identiteitskaartnummer
SIS-kaartnummer

5)

Invoeren van een gebruikersnaam en een paswoord.
Klik op «zich inschrijven »

De aanvraag van een Token is niet nodig om toegang te hebben tot de Studentatwork website.
U hoeft u enkel aan te melden op de website Studentatwork met behulp van een gebruikersnaam en een
paswoord om het gevraagde attest af te kunnen drukken.

