Stamgegevens Kandidaat

Sollicitatieformulier
Basisopleiding betonreparateur niveau 2
Voorletters:

Officiële voornamen:

Achternaam:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats

Nationaliteit:

BSN nummer:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Overige gegevens kandidaat

E-mailadres:

Thuissituatie:
Alleenstaand/alleenstaande ouder/samenwonend met partner/thuiswonend
Burgelijke staat:
Gehuwd / Ongehuwd
Bank-/gironummer:

Ziekenfondsnummer:

Naam Ziekenfonds:

Schoenmaat:

Kledingmaat:
50 / 52/ 54 / 56 / 60

In bezit van rijbewijs
ja
nee

Gegevens ouder/voogd

Vader

In bezit van auto:
ja
nee
Moeder

Naam en Voorletters:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Beroep:
Nationaliteit:
Geboorteland:
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Opleiding/werkervaring

Mijn hoogstgenoten schoolopleiding is:
VMBO - BBL
VMBO - KBL
VMBO - Theoretisch
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Bouwkunde
Timmeren
Anders:
Havo:
In bezit van BHV diploma:
ja
nee

Diploma behaald?
ja
nee

wij ontvangen graag een
kopie + cijferlijst

In bezit van VCA diploma:
ja
nee

Gegevens huidige school/werkgever:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
Werkzaamheden:
Aantal jaar ervaring:
1. Waarom kies je voor deze opleiding?

2. Waar ben je goed in? (dit hoeven niet alleen schoolvakken te zijn)

Vragenlijst

3. Waar ben je niet zo goed in?

Hoe komt dat?

4. Wat vind/vond je leuke vakken op school?

5. Wat vind/vond je vervelende vakken op school?

6. Waardoor ben je op het idee gekomen om voor de opleiding betonreparateur te kiezen?
Door voorlichting op school
Bouwvacatures.nl
Internet
Arbeidsbureau
UWV

z.o.z.
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Vervolg vraag 6:
Sociale dienst
Advertentie krant/weekblad
Ouders
Vriend/vriendin/collega (naam):
Via huidige werkgever (naam):
Opendag van:
Anders:
7. Hoeveel tijd besteedde je gemiddeld aan je zelfstudie per dag?

Hoeveel tijd verwacht je op deze opleiding gemiddeld nodig te hebben?

8. Welke moeilijkheden verwacht je eventueel bij deze opleiding?

9. Wat voor stage of (vakantie)werk heb je al gedaan?

10. Wat weet je over deze opleiding?

11. Welke hobby's heb je?

12. Welke school/opleiding of welk werk ga je doen als je hier niet wordt aangenomen?

14 .Stellingen.
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15. Word je in jouw functioneren beperkt door een handicap of een chronische ziekte?
Nee
Ja, maar het is geen belemmering voor mijn opleiding
Ja, daar moet in mijn opleiding/toekomsitge werk wel rekening mee worden gehouden.
16. Wat is de aard van de handicap of de chronische ziekte
waardoor het functioneren beperkt?
Auditieve handicap (doof/slechthorend)
Motorische handicap (lopen, staan bewegen)
Chronische ziekte (bijvoorbeeld astma, nieraandoening, diabetes)
Last van hoogtevrees
Last van rugklachten
Anders, namelijk:

Moeilijk lerend
Faalangst
Migraine
Hooikoorts
Dyslectisch

17. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, vul die dan hier in

Datum:

Plaats:

Handtekening kandidaat:

Dit kennismakingsformulier s.v.p. compleet ingevuld,
ondertekend, met een geldig legitimatiebewijs
en Curriculum Vitae sturen naar:
Stichting LSVB
Antwoordnummer 2457
3430 VB Nieuwegein
(een postzegel is niet nodig).

Mailen kan ook naar sollicitaties@lsvb.eu
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