Sollicitatieformulier Koller Transport BV
Personalia
Naam
Voornamen (voluit)
Straat / huisnummer
Poscode/woonplaats
Telefoonnummer
e-mail-adres
BSN-nummer
Geboortedatum
Nationaliteit
Bank/giro nr.
Ziektekostenverzekering

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………
Mobiel
: ………………….
………………………………
………………………… Paspoortnummer
: ………………….
………………………… Geboorteplaats
: ………………….
………………………… Identiteitskaartnr.
: ………………….
………………………… Naam bank
: ………………….
………………………… Inschrijfnummer
: ………………….

Burgerlijke staat
Ongehuwd / gehuwd / gescheiden / samenwonend
Melden bij calamiteit : Wie? ……………………
Naam partner
: …………………………
Kinderen
: ja / nee
Voornaam kind
……………….
……………….
……………….
……………….

Datum huwelijk/partnerschap : …………..
Telefoonnummer
: …………………..
Geboortedatum
: …………….
Geboortedatum
……………….
……………….
……………….
……………….

Rijbewijs / Diploma's
Categorie
: A / B / C / D/ E
nummer
: …………………
Datum afgifte
: …………………
geldig tot
: …………………
Is in uw rijbewijs een beperkende maatregel (bijv. met betrekking tot een bril of automaat)
opgenomen ?
: ja / nee
Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………….
Eventuele strafrechtelijke gegevens zullen via een VOG-verklaring worden getoest.
Heeft u in het buitenland enige ontzegging of bijv. Duitse punten?
: ja / nee
Zo ja, welke:
…………………………………………………………………………………………………
Heeft u ooit een CBR-keuring aangevraagd of een advies gekregen deze keuring aan te
vragen?
: ja / nee
ADR-certificaat
: ja / nee
geldig tot
: ………………...
………………..
: ja / nee
Heftruckdiploma
: ja / nee
Overige opleidingen : ja / nee
Zo ja, welke?
:
…………………………………………………………………………………………………
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Opleiding
Basisonderwijs
Middelbaar Onderwijs
Vervolgonderwijs
Overig

te
te
te
te

…………………
…………………
…………………
…………………

van
van
van
van

……….
……….
……….
……….

tot
tot
tot
tot

………………..
diploma: ja / nee
diploma: ja / nee
diploma: ja / nee

te
te
te
te

…………………
…………………
…………………
…………………

van
van
van
van

……….
……….
……….
……….

tot
tot
tot
tot

diploma : ja / nee
diploma: ja / nee
diploma : ja / nee
diploma : ja / nee

Gevolgde cursussen

Ridder van de Weg

: ja / nee

Brons in ……….
Zilver in ……….
Goud
in ……….
Diamant in ……….
IRU onderscheiding
: ja / nee
datum
: ……….
1
Behaalde PE-uren , code 95 : ………uren (opgave bijvoegen)

Vrijetijdsbesteding
Bent u lid van een vereniging of aangesloten bij een groepering of vakbond?
Naam : …………………
Naam : …………………
Naam : …………………

Aard: …………………
Aard: …………………
Aard: …………………

Uw functie: …………………
Uw functie: …………………
Uw functie: …………………

Talenkennis
Nederlands
G/M/N
G/M/N
G/M/N

Spreekt u
Verstaat u
Schrijft u
G = goed

M = matig

Duits
G / M /N
G / M /N
G / M /N

Frans
G/M/N
G/M/N
G/M/N

Engels
G/M/N
G/M/N
G/M/N

N = niet

Beheerst u nog ander talen: ja / nee

Zo ja, welke: …………………………….

Werkervaring
Van
……….
……….
……….
1

Tot
……….
……….
……….

Werkgever
……….……….
……….……….
……….……….

Functie
……….……….
……….……….
……….……….

= uren verplichte nascholing
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Gezondheid
Op grond van artikel 7:678 BW dient u medische gegevens te verstrekken waarvan u weet of
moet weten dat deze u ongeschikt kunnen maken voor de functie waarvoor u solliciteert.
Achterhouden van informatie hierover kan ontslag op staande voet inhouden.
Zijn er zaken met betrekking tot uw gezondheid die het goed uitoefenen van uw functie
kunnen belemmeren?
ja / nee
Wie is uw huisarts? : Dr.…………………………te……………………………
Bent u al eens medisch gekeurd?
Wanneer was u laatste PMO keuring? DD……………………………
Rookt u? Dit i.v.m. het verbod roken op de werkplek.
Drinkt u alcoholische drank?
Gebruikt u drugs?
Heeft u last van nachtblindheid?

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Schade
Bent u de afgelopen vijf jaar bij schade betrokken geweest, zowel in het verkeer, met lading
als overig (bv met heftruck)? ja / nee
Zo ja, geef een korte omschrijving van deze schaden:
Jaar
…..
…..
…..
…..
…..

soort schade
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

schuld ja / nee
………………
………………
………………
………………
………………

oorzaak
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Overig
Wie is uw huidige werkgever? ……………………………………………………………
Gaat u akkoord met het inwinnen van inlichtingen bij uw huidige/vorige werkgever(s)?
ja / nee
Zo ja, naam laatste contactpersoon: ………………………………
Zo nee, waarom niet? ……………………………………………………………………..
Zo ja, naam voorlaatste contactpersoon: ………………………………
Zo nee, waarom niet? ……………………………………………………………………..
Zo ja, naam contactpersoon: ………………………………
Zo nee, waarom niet? ……………………………………………………………………..
Zo ja, naam contactpersoon: ………………………………
Zo nee, waarom niet? ……………………………………………………………………..
Geef een omschrijving van uw huidige functie en taken:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Versie 31 juli 2013

3

Wat is de reden van vertrek bij uw huidige werkgever?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Welke opzegtermijn dient u in acht te nemen? ………………………………
In welke loonschaal bent u nu werkzaam?
A/B/C/D/E/F/G
*
1/2/3/4/5/6
*
Geen loonschaal van toepassing.*
* Omcirkelen welke van toepassing zijn.
Hoeveel bedraagt uw huidige salaris?
Heeft u nu loonbeslag?

€………………

per ………………
ja / nee

Ons bedrijf is deelnemer van het WLS-systeem2 van onze Vakorganisatie. Wij zullen bij een
sollicitatie het systeem raadplegen.
Heeft u bezwaar tegen het natrekken van uw gegevens in het WLS-systeem.
ja / nee
Omschrijf de reden(en) waarom u graag bij ons bedrijf wil komen werken?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kunt u een recente “Verklaring omtrent het Gedrag” overleggen?
Zo niet, dan verzoeken wij u deze aan te vragen.

ja / nee

Ondergetekende verklaart dat de gestelde vragen naar waarheid zijn beantwoord.
Onjuistheden kunnen leiden tot ontslag op staande voet!
Datum

: ………………….

Handtekening: ………………….
Naam

: ………………….

Bijlage(n): - kopie origineel rijbewijs ja/nee
- kopie origineel paspoort ja/nee
- kopie ADR ja/nee
- overzicht uren verplichte nascholing code 95
- overige documenten:
-

2

= Waarschuwingsregister (Criminaliteit) Logistieke Sector. (onderwerp is optioneel)
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