SOLLICITATIEFORMULIER STUDENT
Bedankt voor uw interesse in Carrefour Belgium. Door dit formulier in te vullen, geeft u ons persoonlijke informatie over uzelf.
Carrefour zal deze gegevens uitsluitend verwerken in het kader van de procedure voor selectie en rekrutering en eventueel ook in het
kader van het sluiten van een arbeidsovereenkomst.
U vindt onze “privacy policy” op onze site https://jobs.be.carrefour.eu/. Neem de tijd om deze te lezen, deze bevat belangrijke
informatie over de wijze waarop u toegang kunt hebben tot uw gegevens die werden verwerkt, de bewaartermijnen, de coördinaten
van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, enz.

 Ik bevestig kennis genomen te hebben van de “privay policy” van Carrefour Belgium.
Hoe solliciteren? Overhandig dit formulier aan het bureel / onthaal van de winkel of vestiging waar u bij voorkeur wenst tewerkgesteld
te worden. Indien u geen informatie heeft ontvangen 14 dagen voor de gevraagde begindatum betekent dit dat er niet onmiddellijk
een plaats voor u beschikbaar is.
(EEN ENKEL KARAKTER PER VAKJE - IN HOOFDLETTERS – ALLE RUBRIEKEN INVULLEN)

VOOR WELKE VESTIGING en PERIODE SOLLICITEERT U ?
VOORKEURWINKEL







HOOFDZETEL EVERE

DIENST: Goederen – Finance – Marketing – Logistiek
Plaats

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Bent u geïnteresseerd in

 voltijds (35u/week)

of

Vookeurperiode waarin u wenst te werken
Van

Andere dienst: …………………………………………….

 deeltijds werk ?

of

Duid de niet gewenste periode aan

|_|_|_|_| tot |_|_|_|_|

Van

|_|_|_|_| tot |_|_|_|_|

VOORBEHOUDEN AAN DE PERSONEELSDIENST:
Van

|_|_|_|_| tot|_|_|_|_|

Van

|_|_|_|_| tot|_|_|_|_|

Imputatie |_|_|

statuut (2=slager/3= bakker)

Imputatie |_|_|

statuut (2=slager/3= bakker)

|_|
|_|

Uren/week

|_|_|

Uren/week

|_|_|

PERSOONSGEGEVENS
Aanspreektitel:
Naam:

 Mevr.  Mijnheer

Rijksregisternummer :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Geboortedatum:
Geboorteland:

|_|_| |_|_| |_|_|- |_|_|_| |_|_|

Voornaam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| Geboorteplaats: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NB : kandidaten van een niet E.U.-land
geldige verblijfsvergunning (B.I.V.R)

Taal: |_| N of F aanduiden

Nationaliteit:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

dienen in België onderwijs met volledig leerplan te volgen en in het bezit te zijn van een

Schoenmaat

|_|_|

Maat T-shirt

Straat: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Postcode: |_|_|_|_|_| Gemeente:

Nr:

|_|_|_|_|

Bus:

|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Land (indien niet België): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mailadres:

|_|_|_| (XS – S – M – L – XL – XXL)

GSM:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Bankrekeningnummer IBAN |B|E|_|_|
Naam van de houder van de bankrekening:

|_|_|_|_|

|_|_|_|_| |_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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STUDIES
Huidige studierichting

…………………………………………………………………………………….

Studierichting volgend jaar

…………………………………………………………………………………….

Naam van de schoolinrichting

…………………………………………………………………………………….

WERKERVARING
Hebt u al voor Carrefour gewerkt?

Hebt u ook een aanvraag
ingediend in een andere winkel?

 Neen

 JA

 Neen

 JA

Jaar

……………………………………….................…

Afdeling

……………………………………….................…

Waar

……………………………………….................…

TALENKENNIS & DIGITALE VAARDIGHEDEN
Gelieve in te vullen met volgende letters:
M = moedertaal ZG = zeer goed G = goed N = noties

D = dagelijks R = regelmatig Z = zelden

Nederlands

Smartphone

Frans

Tablet

Engels

Computer

Duits

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bent u bereid tot avond werk (tot 20u MaZat -21u Vrijd)

 Ja  Neen

Met welk vervoermiddel gaat u zich naar het werk begeven ?

 Openbaar vervoer

 Privévervoer

. ……………………

(NMBS/De Lijn/MIVB/TEC/gecombineerd abonnement)

en

zaterdagwerk

 Ja  Neen

Totaal afgelegde KM (ENKEL) |_|_|
……………………………….

(Wagen/ Moto/Fiets)

Is een van uw ouders werkzaam in onze onderneming? Kent u andere personen werkzaam in onze
onderneming? Zo ja, vul onderstaande in
Naam-Voornaam

Verwantschap

Waar werkt hij/zij ? (winkel / funktie)

…………………………………………………

……………………………….

…………………………………………….

…………………………………………………

……………………………….

…………………………………………….

Attest Student@work afgegeven:

 Ja

 Neen

Ik verklaar mijn studies volgend schooljaar verder te zetten en kennis genomen te hebben van de
regelgeving inzake de 475uren regeling https://www.mysocialsecurity.be/student/
Gedaan op ..…./……./ 20….

Handtekening: ……………………………………………….

Als u vragen hebt over dit formulier of onze “privacy policy”, kunt u een e-mail sturen met duidelijke vermelding van het doel van uw
verzoek naar het volgende adres: privacy_be@carrefour.com
U vindt alle voorwaarden om uw verzoek in te dienen in onze “privacy policy”.
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