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Belangrijke mededelingen: 

 
1. Er kan slechts rekening worden gehouden met uw kandidatuur indien het  

sollicitatieformulier volledig is ingevuld. 

 

2. Alle in het sollicitatieformulier verstrekte informatie en persoonlijke gegevens 

die in de loop van de sollicitatieprocedure worden verzameld, dienen enkel voor 

intern gebruik. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw sollicitatie te 

beoordelen en bij indiensttreding, voor het beheren en optimaliseren van de 

relatie tussen u en de werkgever en om te voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen die daaruit voortvloeien (wet van 8/12/92 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer). 

 

1. FUNCTIE 

 

Voor welke functie solliciteert u?................................................................................................. 

Spontane sollicitatie?     JA / NEE 

Indien nee, op welke wijze hebt u kennis genomen van de openstaande vacature? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. IDENTITEITSGEGEVENS

 

Naam:………………………………………Voornaam:……………………………………….. 

Geslacht: O man  O vrouw Geboorteplaats:…………………………............... 

Geboortedatum:…………………………… Nationaliteit:……………………………………... 

Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………… 

Straat:…………………………………..................... Nr:……………………. Bus:…………… 

Gemeente………………………………….. Postcode:………………………………………… 

Telefoon:……………………………………GSM:……………………………………………. 

E-mail:…………………………………………………………………………………………... 

Rekeningnummer:………………………………………………………………………………. 

Titularis (bankrekening):………................................................................................................... 

Mutualiteitsgegevens:  

 
Woonzorgcentrum 

Sint-Carolus Ternat 

 

SOLLICITATIEFORMULIER 

 

 
 

 

Kleef hier uw vignet 

Pasfoto verplicht 

 

(vermeld altijd uw 

naam op de 

achterzijde van de 

foto) 
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3. FAMILIALE GEGEVENS 

Burgerlijke staat: 

O ongehuwd      sedert:…………………………. 

 O gehuwd       sedert:…………………………. 

 O weduwe/ weduwnaar     sedert:…………………………. 

 O wettelijk gescheiden van tafel en bed   sedert:…………………………. 

O feitelijk gescheiden     sedert:…………………………. 

O samenwonend      sedert:…………………………. 

 

Gegevens van de partner/ ex-partner/ samenwonende: 

Naam:…………………………………………… Voornaam:……………………………...... 

Geboorteplaats:…………………………………. Geboortedatum:………………………….. 

Beroep:………………………………………………………………………………………….. 

Werkgever:……………………………………………………………………………………… 

 

Kinderen: 

Naam en voornaam Geboortedatum Studie of beroep 

   

   

   

Hoeveel van deze kinderen zijn fiscaal ten uwen laste?.............................................................. 

Ontvangt u kinderbijslag uit hoofde van uw prestaties? JA/ NEE 

 

4. STUDIEGEGEVENS 

 

A. Lager en secundair onderwijs 

 

Periode Naam en adres van de school Behaald diploma of 

andere? 
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B. Hoger onderwijs 

 

Periode Naam en adres van de school Behaald diploma of 

andere? 

   

 

 

   

 

 
 

Liep u schoolstage binnen wzc Sint-Carolus? Zo ja, op welke afdeling? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. WERKERVARING 

Gelieve in onderstaande tabel uw vorige en huidige werkgevers in chronologische volgorde in 

te vullen. Indien de tabel niet volstaat, gelieve een afzonderlijk blad bij te voegen. 

Huidige werkgever 

Naam:………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

Functie:……………………………………………………………………………………….. 

In dienst van:……………………………………………………………………………......... 

Waarom wilt u van job veranderen? 

……………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

Bedrijf 1 

Naam:………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

Functie:……………………………………………………………………………………….. 

In dienst van/ tot:……………………………………………………………………………... 

Reden uitdiensttreding:………………………………………………………………………. 

 

Bedrijf 2 

Naam:………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

Functie:……………………………………………………………………………………….. 

In dienst van/ tot:……………………………………………………………………………... 

Reden uitdiensttreding:………………………………………………………………………. 
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Enkel voor zorgkundigen, ergotherapeuten en kinesitherapeuten 

Registratienummer:…………………………………………………………………………... 

 

Enkel voor verpleegkundigen 

Werd uw diploma geviseerd door een Geneeskundige commissie?    JA / NEE 

Indien ja, van welke Provincie?................................................................................................ 
 

Vanaf wanneer bent u beschikbaar?.............................................................................................. 

 

6. ALGEMENE GEGEVENS: 

Rijbewijs:   

JA/ NEE 

Hoe komt u naar het werk? 

Te voet / met de fiets / bromfiets / auto / openbaar vervoer 

Enkele afstand van uw woonplaats tot het woonzorgcentrum:……………………………….. 

Wat zijn uw hobby’s/ interesses? 

………………………………………………………………………………………………… 

Wat zijn uw loonverwachtingen? 

Bruto:……………………Netto:…………………Extr.leg.voordelen:…………………………

Huidig bruto maand- of uurloon:……………………………………………………………… 

Waarom wilt u komen werken binnen WZC Sint-Carolus? Wat is uw motivatie? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Datum:……………………….    Handtekening: 

Enkel voor zorgkundigen en verpleegkundigen 

Bent u bereid om nachtdienst te doen? 

                 JA / NEE 

Indien neen, waarom niet?........................................................................................................ 


