
Sollicitatieformulier

Sollicitatie als:  

Evt. in/plaats:   Kan beginnen per:  

Achternaam:   Voornaam:  

Geboortenaam:   Geboorteplaats:  

Geboren op:   Burgerlijke stand:  

Nationaliteit:    Telefoonnummer:  

Straat, huisnummer:     

Postcode/woonplaats/land:    

E-mailadres:     

Scholen/opleidingen en diploma’s:    

Beroepsopleiding:     

Opleidingsbedrijf:      

Behaalde diploma’s/certificaten:     

Speciale vak- en branchekennis: 

 

 

 

Rijbewijs (klasse en datum):     
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Stuur dit volledig ingevulde formulier samen met de sollicitatiestukken (brief, cv, foto, diploma’s/certificaten) 
per post naar ons adres of met dienovereenkomstige bijlagen naar bewerbung@louis.de. Houd er rekening 
mee dat u uw documenten via internet, indien mogelijk, in gecodeerde vorm naar ons verzendt. Wij vragen uw 
begrip voor het feit dat wij onvolledige sollicitaties niet in aanmerking kunnen nemen. Bedankt!



Werkervaring (ook vakantiewerk/bijbaantjes en stages):

Firma:       Functie:      Duur:  

Firma:       Functie:      Duur:  

Firma:       Functie:      Duur:  

Firma:       Functie:      Duur:  

Firma:       Functie:      Duur:  

Huidige bijbaan:       

Hoogte loon/salaris tot nu toe:     Gewenst loon/salaris:  

Met welke speciale eisen aan de werkplek moet evt.  
door de werkgever m.b.t. uw lichamelijke belasting rekening worden gehouden?

 

Waarom solliciteert u juist bij ons bedrijf?

 

 

 

Wanneer u al contact had met ons bedrijf, wat vond u positief en wat negatief?

 

 

 

Waarom denkt u dat u de ideale persoon bent voor deze functie?
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Handtekening
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Alleen voor vakantiewerk/bijbaantje:

Arbeidsongeschiktheids- (WIA, WAO,  
Wajong, WAZ), AOW- of invalidenuitkering       £ Nee    £ Ja

Verzekeringsinstelling:      

Alleen voor buitenlandse sollicitanten die een dienovereenkomstig bewijs moeten leveren:

Verblijfsvergunning verstrekt op:       Geldig tot:    

Werkvergunning verstrekt op:           Geldig tot:    

Alleen voor minderjarige leerlingen:

Naam van ouders:      

Naam van wettelijke vertegenwoordiger:      

Uw gegevens worden voor de duur van de sollicitatieprocedure opgeslagen. 

Ik verklaar dat de bovenstaande gegevens juist zijn. Ik ben ervan op de hoogte dat willens en wetens foutief 
verstrekte gegevens kunnen leiden tot aanvechting van de arbeidsovereenkomst of tot ontslag. Evt. wijzigingen 
zal ik direct meedelen aan de directie/afdeling personeelszaken. 

Plaats Datum
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