Bijlage 1

Sollicitatieformulier praktijkleerplaats

Persoonlijke gegevens
Naam:

_________________________________________________

Voornamen:

_________________________________________________

Roepnaam:

_________________________________________________

Geboortedatum:

_________________________________________________

Straat en huisnummer:

_________________________________________________

Postcode en woonplaats:

_________________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________________

Mobiel nummer:

_________________________________________________

E-mailadres:

_________________________________________________

Jouw wensen en mogelijkheden
Naar welke praktijkleerplaats
solliciteer je?

_________________________________________________

Hoeveel uur per week moet je
stage lopen?

____________ uur per week

Op welke dagen kun je stage lopen? _________________________________________________
_________________________________________________
Opleidingen
Welke opleiding volg je?



vmbo, leerweg: _________________________________



mbo, BBL/BOL __________________________________

Naam van de school:

_________________________________________________

Straat en huisnummer:

_________________________________________________

Postcode en plaats:

_________________________________________________

Naam begeleider:

_________________________________________________

Heb je al andere opleidingen of



nee

cursussen gevolgd?



ja, namelijk

(naam opleiding) ___________________________________
(datum) van: _______________ tot ________________
Volg je op dit moment nog een



nee

andere opleiding of cursus?



ja, namelijk

(naam opleiding) ___________________________________
(datum) van: _______________ tot ________________
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Werkervaring
Heb je al werkervaring?



nee



ja

naam bedrijf: _______________________________
functie:

___________________________________

van/tot: ___________________________________
Werk je op dit moment nog bij



nee

een andere werkgever?



ja, namelijk

(denk aan vrijwilligerswerk,
krantenwijk, achter de kassa)

___________________________________

functie: _______________________________________
________________________ uur per week
_________________________________________________

Referenties

_________________________________________________

Motivatie
Wat interesseert je in de

_________________________________________________

aangeboden functie?

_________________________________________________

Wat interesseert je in ons bedrijf?

_________________________________________________

Informatie over jezelf

(kruis aan wat op jou van toepassing is)

Ik vind mezelf een …



doener



denker



combinatie van beide

Eigenschappen van mezelf



flexibel

(afgestemd op leerlingprofiel)





______________

ijverig/houdt van aanpakken



______________



leergierig



servicegericht



______________



teamwerker



verzorgd



______________

Hoe ben je op het idee gekomen



door een advertentie in

om bij ons bedrijf te solliciteren?



via een familielid/kennis



via het arbeidsbureau



via school _____________________________________



anders, namelijk



initiatiefrijk

Diversen
__________________________

_______________________________

Zijn er nog bijzonderheden die voor _________________________________________________
ons bedrijf van belang kunnen zijn?

_________________________________________________

Ondertekening
Plaats:

_________________________________________________

Datum:

_________________________________________________

Handtekening:

_________________________________________________
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