
    Open Sollicitatie  
Bedankt voor je interesse, graag ontvangen wij dit formulier graag ingevuld retour:   (eventueel met foto) 

NAAM    ______________________________________ 

ADRES    ______________________________________ 

WOONPLAATS   ______________________________________ 

GEBOORTEDATUM  ______________________________________ 

GESLACHT   ______________________________________ 

TEL.NR     ______________________________________ 

EMAILADRES   ______________________________________ 

DATUM VANDAAG  ______________________________________  

IK SOLLICITEER VOOR EEN FUNCTIE BIJ:   ⃝  de winkel + bakkerscafé  

(je kunt je keuze’s aanvinken)    ⃝  de ijssalon (alleen in Franeker) 

        

WAT VOOR OPLEIDING DOE JE? SCHOOL/RICHTING: 

 

 

 

HEB JE EERDER EEN BAANTJE GEHAD? ZOJA, WAT HEB JE GEDAAN?  

 

 

 

 ⃝   IK ZOEK EEN BAANTJE VOOR HET HELE SCHOOLJAAR, ik ben beschikbaar vanaf datum: ____________________ 

Ik kan elke ZATERDAG werken en ben ik nog beschikbaar op de volgende dagen:  

OVERDAG :          maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag   (+soms koopzondag) 

AVONDEN:    maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag   (+soms koopzondag) 

(je kunt de dagen dat je NIET kunt, doorstrepen) 

 

 ⃝   IK WIL IN DE VAKANTIE BIJ JULLIE WERKEN: 

 datum:    _________________         t/m  datum  _________________ 

In deze periode kan ik, elke ZATERDAG werken, en ben ik nog beschikbaar op de volgende dagen:  

OVERDAG :          maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag   (+soms koopzondag) 

AVONDEN:    maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag   (+soms koopzondag) 

(je kunt de dagen dat je NIET kunt, doorstrepen) 

 

Wil je op de achterkant van dit formulier een paar zinnen over jezelf schrijven en waarom je graag bij ons wilt komen 

werken en dan kun je dit formulier inleveren bij onze vestiging De Korenbloem in Sneek of bij Schaafsma Franeker.  

__ 

____________________________________________________________________________________________ 

Als je het formulier hebt ingeleverd, wat gebeurt er dan met je gegevens? Allereerst gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. Wij 

kijken naar enthousiasme en beschikbaarheid voor wie we uitnodigen voor een gesprek. Als er een vacature vrij komt, zullen wij uit 

de ingeleverde sollicitatie formulieren een keuze maken. Bij het inleveren van dit formulier ga je er mee akkoord dat wij jouw 

gegevens maximaal 1 jaar bewaren, daarna vernietigen wij de gegevens. 


