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SOLLICITATIEFORMULIER 

 

IDENTITEIT 

Naam: 

Adres: 

E-mail: 

Telefoonnummer: 

GSM-nummer: 

Rijksregisternummer: 

Geslacht: 

 

STUDIES 

Hoogst behaalde diploma + studierichting: 

 

Afstudeerjaar: 

Bijkomende opleiding (avondschool, VDAB, …): 

 

PC-kennis: 

 

SPECIFICATIES KANDIDATUUR 

Ik wens te solliciteren voor: 

 een paramedische functie: 

  zorgkundige 

 verpleegkundige 

 ergotherapeut 

 kinesist 

 animator 

 

 een technische functie: 

 technisch beambte (klusjesman) 

 logistiek medewerker 

 schoonmaak 
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 een administratieve functie: 

 niveau A (universitair diploma) 

 niveau B (hogeschool diploma) 

 niveau C (secundair diploma) 

 

 maatschappelijk werker 

 

Gelieve te omcirkelen wat voor u van toepassing is: 

- Ik wil werken met een tijdelijk (vervangings)contract  JA – NEE 

- Ik wil werken in een deeltijdse betrekking   JA – NEE 

Indien JA: ……. % 

- Ik ben momenteel tewerkgesteld     JA – NEE 

Indien JA: mijn opzegtermijn bedraagt …………. 

 

Enkel in te vullen indien u solliciteert voor een functie als zorgkundige of 

verpleegkundige: 

- Ik wil werken in continudiensten     JA – NEE 

- Ik wil werken in het weekend     JA – NEE 

- Ik wil uitsluitend werken in nachtdienst    JA – NEE 

- Ik wil uitsluitend werken in dagdienst    JA – NEE 

 

Ik verklaar dat dit formulier juist en volledig is ingevuld en geef hierbij aan het 

O.C.M.W. uitsluitend in het kader van deze sollicitatie, uitdrukkelijk toestemming voor 

de verwerking van de persoonsgegevens die erin opgenomen zijn. 

 

Plaats : …………………………… 

Datum : …………………………..     Handtekening sollicitant 

         ………………………… 

 

Gelieve dit formulier en bij voorkeur ook uw cv volledig ingevuld aan ons terug te 

bezorgen binnen de acht dagen via  personeelsdienst@ocmwoudenaarde.be of per 

post: OCMW Oudenaarde (Personeelsdienst), Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde. 

 

Overeenkomstig artikel 4 van de privacywet van 8 december 1992 worden de door u verstrekte 

persoonsgegevens opgenomen in gegevensbestanden waarvan het O.C.M.W. houder en bewerker is.  

U heeft het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens, evenals het consultatierecht van het 

register bij de commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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