
Directie ondersteuning 
Dienst personeelsbeleid 
  
Provincie Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
Fax: 016-26 77 01

SOLLICITATIEFORMULIER 
  

Dit formulier is enkel en alleen geschikt voor mensen met een visuele beperking 
die problemen ervaren om het online sollicitatieformulier in te vullen. 

  
Indien u geen visuele beperking hebt, verwachten wij dat u zich registreert  

via de online sollicitatieprocedure.  

In het kader van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonlijke gegevens, geven wij u graag onderstaande informatie. 
De op dit inlichtingenformulier verstrekte informatie en alle persoonlijke gegevens die in de loop van uw loopbaan bij de provincie  
Vlaams-Brabant worden verzameld, kunnen geregistreerd worden in één of meerdere bestanden. Deze bestanden worden bewaard bij 
de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Kandidaat voor de functie van:



Provincie Vlaams-Brabant

Voornaam:  Naam:  

Adres waarop u onze brieven wil ontvangen:

Telefoon:  GSM: 

E-mail: Rijksregisternummer: 

Geslacht (M/V): Nationaliteit: 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): Geboorteplaats: 

Burgerlijke staat: Aantal personen ten laste: 

Erkende handicap*: ja nee

*Gevraagde aanpassingen tijdens de selectieproeven

Hoogste onderwijsniveau waarvoor u een diploma behaalde:
basisonderwijs
lager secundair onderwijs
hoger secundair onderwijs (A2)

hoger onderwijs, 1 cyclus (bachelor)
hoger onderwijs, 2 cycli (master)
universitair onderwijs (master)

Voltooide opleidingen (waarvoor een diploma of getuigschrift werd behaald): 
(vergeet niet om een kopie van het vereiste diploma of getuigschriften toe te voegen) 

p.2

Straat nr bus: 

Postcode: Gemeente: 

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Opleiding Instelling

PERSOONSGEGEVENS

OPLEIDING

Eindverhandeling(en): titel en korte inhoudschets:



Provincie Vlaams-Brabant

Gevolgde vormingen die relevant zijn voor de vacature

p.3

Periode 
(duur)

Opleiding of bijscholing Instelling

Stages

PC-kennis: 
Met welke programma's kunt u goed werken?

Mobiliteit:
Bent u in het bezit van een rijbewijs? Zo ja, welke categorie?  

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Functie Werkgever 



Provincie Vlaams-Brabant

Professionele werkervaring

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
(dd/mm/jjjj)

Functie en taken Werkgever

Functie : 

Taken : 

Functie : 

Taken : 

Functie : 

Taken : 

Functie : 

Taken : 

Functie : 

Taken : 

p.4

WERKERVARING



Provincie Vlaams-Brabant

Vrijwilligerswerk

Vakantiewerk

p.5

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Functie Werkgever 

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Functie Werkgever 

Waarom interesseert deze vacature u? 

MOTIVATIE van uw SOLLICITATIE

Welke ervaring kunt u voorleggen die relevant is voor de vacature? 
Motiveer. 

Ik ambieer een  voltijdse tewerkstelling
 deeltijdse tewerkstelling

Ondergetekende bevestigt op zijn/haar eer dat deze verklaringen oprecht en volledig zijn en 
verbindt zich ertoe alle wijzigingen aan de dienst personeelsbeleid te melden die zich  
in zijn/haar persoonlijke toestand mochten voordoen.

Datum: Handtekening:

Om het ingevulde formulier te kunnen bewaren op  
uw computer of te versturen via e-mail heeft u een  
versie 7 of hoger nodig van Adobe Reader . 


1.4
Petra Vanhercke
Writer
OpenOffice.org 2.4
D:20080715143332+02'00'
Writer
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Welke ervaring kunt u voorleggen die relevant is voor de vacature? Motiveer
Ik ambieer een
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Ondergetekende bevestigt op zijn/haar eer dat deze verklaringen oprecht en volledig zijn en 
verbindt zich ertoe alle wijzigingen aan de dienst personeelsbeleid te melden die zich 
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