Inschrijvingsformulier Jobstudenten
ZOMER 2018

Naam: ............................................................. Voornaam: ............................................................... Geslacht: .......................................
Adres: Straat: ................................................. ................................................................................... Nummer: ...................... Bus: .........
Postcode: ....................................................... Gemeente: ........................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................. Geboorteplaats: ................................................................................................................
Nationaliteit: ................................................... Rijksregisternummer: ........................................................................................................
E-mail: .................................................................................................... Telefoonnummer/GSM: ............................................................
Persoonlijk bankrekeningnummer (noodzakelijke voorwaarde - niet van de ouders): .......................................................................

Burgerlijke stand:

 Ongehuwd

 Gehuwd

Kinderen ten laste:

 Ja

 Neen

 Wettelijk samenwonend

 Samenwonend

Voorbehouden aan
de dienst HR
JA

NEEN

Niveau

O

O

Je bent minstens 16 jaar op de dag waarop je begint te werken

O

O

Je ontvangt het leefloon of een andere sociale uitkering

O

O

Een of beide ouders ontvangen het leefloon of een andere sociale uitkering

O

O

Je hebt recht op een studiebeurs

O

O

Je hebt een handicap (welke?): ............................................................................................ )

O

O

Je bent afkomstig uit een land van buiten de Europese Economische ruimte en je volgt in
België onderwijs met volledig leerplan

O

O

O

O

Prioriteit

Je bent de zoon/stiefzoon/dochter/stiefdochter van het hieronder vermeld personeelslid
van FAMIFED (naam, voornaam, niveau):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je hebt al als jobstudent gewerkt bij FAMIFED
periode: ……………………………………………… jaar:…………………………………………………………………

Studies:
Hoger/Universitair Onderwijs of Secundair Onderwijs: …………………………………………………………………………………………………………………………
Studierichting en Onderwijsinstelling: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TAALROL: Nederlands / Frans (schrappen wat niet past)
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Tweetalig

Talenkennis
JA
Goed

Informaticakennis

NEE
Matig

Goed

Matig

Noties

Noties

Nederlands

Word

Frans

Excel

Engels

Access

Duits

Powerpoint

Andere :

Outlook
Andere

Werkperiode

Gelieve uw voorkeur aan te duiden (op een schaal van 1 tot 5,
1 geniet uw voorkeur) en eveneens de periode(s) wanneer u totaal niet
beschikbaar bent

1/07/2018 – 15/07/2018
16/07/2018 – 31/07/2018
1/08/2018 – 15/08/2018
16/08/2018 – 31/08/2018
1/09/2018 – 15/09/2018

Kruis de dienst aan waar je graag zou willen werken (verschillende keuzes mogelijk):
PB Antwerpen : 5 NL

Keuken (Mess) : 3 NL

Frontdesk: 5 NL (tweetalig)

Gebouwen : 5 NL

CIV : 6 NL of FR

Economaat : 2 NL of FR

HR : 4 NL of FR

Financiën : 1 NL

Communicatie: 1 NL of 1 FR

Onthaal T 70- Post: 4 NL of FR
Schoonmaak: 4 NL of FR

van 17 u tot 21 u - juli of augustus (volledige maand)
Mijn motivatie om een studentenjob uit te oefenen bij FAMIFED: ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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Ik verklaar op eer dat al de voorgaande inlichtingen waarachtig zijn en dat:
•

Ik niet verbonden ben aan een arbeidsovereenkomst op een ononderbroken wijze sinds meer dan twaalf maanden (hiermee
wordt elke vorm van betaalde arbeidsprestatie in dienst van eenzelfde werkgever bedoeld);

•

Het attest dat bewijst dat ik het contingent van 475 uren niet overschrijd, vul ik in en voeg ik bij door op de volgende link te
klikken: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/over-student-at-work/over.html

Opgemaakt op ………………………………………………, te …………………………………………………..
(handtekening)

Ik voeg een attest van inschrijving van de onderwijsinstelling voor het schooljaar 2017-2018 toe.

Opgelet
Enkel volledige dossiers zullen in overweging genomen worden bij de toekenning van de
jobs.
Als je afkomstig bent uit een land van buiten de Europese Economische Ruimte, gelieve een kopie van de inschrijving in het
vreemdelingenregister bij te voegen.

Formulier terug te sturen uiterlijk op 31 mei 2018:
per post aan:
FAMIFED
Dienst HR
Trierstraat 70, 1000 Brussel

of per mail: vorming-formation.hrm@famifed.be

N.B.: Als je ons je dossier per e-mail stuurt, gelieve de ingevulde vragenlijst te scannen, te dateren en te onderteken evenals de
aanvullende documenten in pdf te zenden in slechts één mail naar het hierboven meegedeelde adres.

