Sollicitatieformulier
Voor de functie van:
chauffeur / bijrijder / administratief medewerker / planner / loodsmedewerker*
*(doorhalen wat niet van toepassing is)

Het eventuele aangaan van een dienstbetrekking geschiedt op contract voor bepaalde tijd
met een proeftijd van één maand.

Personalia:
Naam + voorletters___________________________________________________________
Roepnaam _________________________________________________________________
Geboren te _________________________________ d.d. ____________________________
Nationaliteit ________________________________________________________________
Burgerlijke staat _____________________________________________________________
Naam en voorletters echtgenote / partner ________________________________________
Geboortedatum echtgenote /partner ____________________________________________
Heeft u kinderen? Vermeld s.v.p. de namen met leeftijd _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adres _____________________________________________________________________
Postcode ____________________ Woonplaats ____________________________________
Telefoonnummer ___________________ Mobiel nummer __________________________
Sofi-nummer ____________________ Bank- / Girorekeningnummer __________________
Ziektekstnverz:_______________________________ Inschrijving nr:___________________

Rijbevoegdheid:
Welke categorie rijbewijs bezit u?_______________________________________________
Is bij uw rijbewijs een beperkende bepaling opgenomen? Ja/neen* Zo ja, welke?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wanneer is uw rijbewijs afgegeven?_____________________________________________
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Door wie? __________________________________________________________________
Rijbewijsnummer ___________________________________________________________
Is uw rijbewijs nog geldig?

Ja/neen*, waarom? __________________________________

__________________________________________________________________________
Is uw rijbevoegdheid in het buitenland ontzegd?

Ja/neen*

Zo ja, waar en waarom?

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Heeft u strafpunten in Duitsland t.a.v. uw rijbevoegdheid?

Ja/neen* Waarom, ________

__________________________________________________________________________

Diploma’s:
Bent u in het bezit van het C.C.V.- chauffeursdiploma B? Ja/neen* Zo ja, wanneer is dit
diploma afgegeven? _______________ Door wie? _________________________________
Wat is het actuele saldo van de uren in het kader van de verplichte nascholing
vakbekwaamheid ____________________________________________________________
Bent u in het bezit van het C.C.V.- getuigschrift vervoer gevaarlijke stoffen? Ja/neen*
Zo ja, wanneer is dit getuigschrift afgegeven? _____________________________________
Door wie? __________________________________________________________________

Ervaring 1:
Heeft u rijervaring in de volgende categorieën vervoer? Zo ja, hoe lang?
-

Solovrachten onder/boven* 7500 kg laadvermogen,
Nationaal/internationaal* vervoer

Ja/neen* _____jaar

Vrachtauto-aanhangwagencombinatie,
Nationaal/internationaal* vervoer

Ja/neen* _____jaar

-

Trekker-oplegger, nationaal/internationaal* vervoer

Ja/neen* _____jaar

-

Stukgoedvervoer

Ja/neen* _____jaar

-

Andere soorten vervoer, n.l. ___________________________

-

_____jaar

Bent u de laatste vijf jaar betrokken geweest bij verkeersongevallen met dodelijke afloop?
Ja/neen*
Zo ja, bent u in dat verband veroordeeld?
Ja/neen*
Bent u de laatste twee jaar betrokken geweest bij verkeersongevallen

Ja/neen*

Zo ja, wanneer en wat voor soort? (Hierna te omschrijven) __________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Beschikt u over een geldig paspoort?

Ja/neen*

Zo ja, geldig tot __________________ Paspoortnummer____________________________
Opmerkingen in verband met rijbevoegdheid en rijbekwaamheid:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ervaring 2:
Heeft u bezwaren tegen het overnachten in de vrachtwagen onderweg?

Ja/neen*

Heeft u bezwaren tegen het werken in ploegendiensten? (om de week nachtdiensten)
Ja/neen*
Heeft u bezwaren tegen het werken op zaterdagen of zondagen? (in roosterverband)
Ja/neen*
Heeft u ervaringen met het werken met hydraulische laad/los kranen?
Ja/neen*
Heeft u ervaring in het exceptioneel transport?
Ja/neen*

Ervaring 3:
Huidige betrekking
Wie is uw werkgever?_________________________________________________________
Wat is uw functie?___________________________________________________________
Wat is uw vaste salaris?

€______________________Bruto/netto* per week/4 wkn/mnd*

Op welke datum bent u in dienst getreden? _______________________________________
Heeft u een contract voor bepaalde- / onbepaalde tijd ? _____________________________
Welke opzegtermijn dient u in acht te nemen? __________ weken/maanden*
Waarom wilt u van werkgever veranderen? ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kan bij uw huidige werkgever zonder bezwaar geïnformeerd worden?

Ja/neen*

Indien nee, waarom niet?
____________________________________________________________________

Opleidingen:
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Welke opleiding heeft u na de lagere school genoten?
Onderwijsinr. /cursus
van
Tot
L.T.S. richting
Mavo/Mulo

Diploma
Ja/neen*
Ja/neen*
Ja/neen*
Ja/neen*
Ja/neen*
Ja/neen*
Ja/neen*

Heeft u enige kennis van:
Engels ___________________________________________________ Ja/neen*
-

Duits ____________________________________________________ Ja /neen*

-

Frans ____________________________________________________ Ja/neen*

-

Andere taal nl: _______________________________________________________
Vroegere betrekking(en)

Tijdvak

Naam en woonplaats werkgever

Functie

Tot
Tot
Tot
Tot
tot

Mogen wij bij bovenstaande adressen om een referentie vragen, indien niet, waarom niet?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Bij welke andere personen kunnen eventueel informatie ingewonnen worden?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Heeft U getuigschriften?

Ja/neen*

Heeft U nog nevenbetrekkingen in loondienst of als zelfstandige?

Ja/neen*

Zo ja, dagelijks/wekelijks/maandelijks* Zo ja bij welke werkgever(s) en in welke functies?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Persoonlijk:
Hoe komt u hier terecht?
___________________________________________________________________________
Wat is uw motivatie om bij ons te solliciteren?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Doet u aan sport?

Ja/neen* Zo ja, welke: _____________________________________

___________________________________________________________________________
Bent u stressbestendig, collegiaal en klantvriendelijk?

Ja/neen*

Beschikt u over een verklaring van goed gedrag ?
Ja/neen*
(Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst dient u deze te kunnen overleggen)
Zijn er nog specifieke omstandigheden of opmerkingen uwerzijds die van belang zijn in
verband met de sollicitatie. (lichamelijke of anderszins) ?
Ja/neen*
Zo ja, s.v.p.nader toelichten:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Heeft u bezwaar tegen het doen verrichten van een medische keuring en/of een eventuele
andere keuring of test, die in verband met het aangaan van de dienstbetrekking
noodzakelijk geacht worden
Ja/neen*
Aldus naar waarheid ingevuld
Te _____________________________ op ______________________________

(Handtekening) ………………………………………………………..
Dit compleet (liefst met de hand) ingevulde formulier kunt u inleveren op / opsturen naar
onderstaand adres:
Postadres:

Bezoekadres:

Brink XL B.V.
Postbus 200
7770 AE HARDENBERG

Brink XL B.V.
Oude Haaksbergerweg 131
7471 LL GOOR

Wij danken u hartelijk voor uw sollicitatie. Wij bewaren dit formulier zorgvuldig.
Wanneer er binnenkort een geschikte vacature vrijkomt nemen wij contact met u op.
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