
Sollicitatie Formulier 

 

Persoonlijke gegevens sollicitant:                                             Datum van vandaag:  . . / . . / 2 . . .   

Naam:   Roepnaam  

Voornaam:   Geboortedatum  

Adres   BSNnummer  

Postcode:    Nationaliteit  

Woonplaats:   (mobiel) telefoonnr.  

E-mail adres:   2e Telefoonnr.  

Burgerlijke staat:   Eigen vervoer Ja / Nee 

Solliciteert naar 

functie 

  Full-time / Part-time*  

   * Voorkeur aantal 

uren 

 

Vooropleiding: soort vooropleiding en naam van de scho(o)l(en) waar de opleiding 

plaatsvond. 
 niveau 

praktijk 

niveau theorie Diploma ja / nee Diploma behaald in: 

1.     

2.     

3.     

Werkervaring: 

Bedrijf: Plaats: Functie: Periode: (van / tot) 

1.    

Werkzaamheden: 

2.    

Werkzaamheden: 

3.    

Werkzaamheden: 

 Referenties:  

Naam: Telefoonnummer: 

1.  

2.  

Voordat u solliciteert, weet dat: 

Werken in de horeca betekent dat u in wisselende diensten werkt. U heeft geen vaste vrije dagen. 

U werkt regelmatig in het weekeinde en met de feestdagen. 

Afhankelijk van de functie, waarvoor u solliciteert, werkt u ook in de avond- en/of nachtdiensten. 

             z.o.z. 

 

  

 



  

Waarom reageert u op deze vacature? 
Kiest u bewust voor een functie in de horeca? 

 
 

Wat vindt uw omgeving van het feit dat u naar 
een functie in de horeca solliciteert? 

 
 

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?  
Wat zijn volgens u de prettige kanten aan 
werken in dit beroep? 

 
 

Wat zijn volgens u de minder prettige kanten 
aan werken in dit beroep? 

 
 

Gebruikt u medicatie? 
Het kan op een werkplek belangrijk zijn dat 
een werkgever dit weet. (Bijv. Diabetes) 

 
 

Bent u onder behandeling van een specialist? 
Zo ja, kunt u dit kort omschrijven. 

 

Heeft u geestelijke of lichamelijke problemen 
die de uitoefening van het vak kunnen 
beïnvloeden? Zo ja, welke? 

 

Doet u aan sport? 
Zo ja, welke? 

 

Heeft u al vakantie plannen? 
Zo ja, voor wanneer. 

 

Heeft u nog jonge, thuiswonende kinderen? 
Is oppas geregeld voor de weekeinden, 
schoolvakanties, de vrijdagmiddag etc.? 

 

Als u voor een leerplaats solliciteert: 
Bent u ingeschreven op een school voor 
beroepsbegeleidend onderwijs? 

Ja / Nee 

Naam school  
Vestigingsplaats school  
Schooldag (indien bekend)  
Niveau 
 Instroom 
 Doorstroom 

 niveau 1 assistent 
 niveau 2 basisberoepsbeoefenaar 
 niveau 3 vakfunctionaris 
 niveau 4 middenkaderfunctionaris / specialist 

Werkervaring met praktijkovereenkomst: 
Gewerkt bij: (bedrijf) Plaats Periode (van / tot) 
   
 


