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

 FORMULIER VOOR SPONTANE SOLLICITATIE 
  

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.

Voornaam:  Naam:  

Adres waarop u onze brieven wenst te ontvangen:

Geslacht (M/V): 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): Geboorteplaats:  

Straat nr. bus: 

Postcode:  Gemeente:  

Hoogste onderwijsniveau waarvoor u een diploma behaalde:

Voor welke functieniveaus mogen wij u contacteren?  
(max. 2 keuzes mogelijk)

  master (universitair of hoger onderwijs, 2 cycli)

  bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus)

  geen diplomavoorwaarden 

  hoger secundair onderwijs (A2)

OPGELET 
gelieve ons op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen of wijziging 
van e-mailadres. Bij foutieve of onvolledige contactgegevens kunnen wij u niet 
langer op de hoogte houden van de vacatures binnen onze organisatie, waarvoor u 
aan de diplomavoorwaarden voldoet. 

Op welke manier houden wij u op de hoogte van onze vacatures? 
(Slechts 1 van beide mogelijkheden aanduiden)

  master (universitair of hoger onderwijs, 2 cycli)

  bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus)

  hoger secundair onderwijs (A2)

  geen diploma behaald

per post

per e-mail:

Erkende handicap: ja nee

Persoonsgegevens:

Telefoon: Gsm:
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 FORMULIER VOOR SPONTANE SOLLICITATIE
 
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.
Voornaam:  
Naam:  
Adres waarop u onze brieven wenst te ontvangen:
Geslacht (M/V):  
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):   
Geboorteplaats:  
Straat nr. bus: 
Postcode:  
Gemeente:  
Hoogste onderwijsniveau waarvoor u een diploma behaalde:
Voor welke functieniveaus mogen wij u contacteren? 
(max. 2 keuzes mogelijk)
  master (universitair of hoger onderwijs, 2 cycli)
  bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus)
  geen diplomavoorwaarden 
  hoger secundair onderwijs (A2)
OPGELET
gelieve ons op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen of wijziging van e-mailadres. Bij foutieve of onvolledige contactgegevens kunnen wij u niet langer op de hoogte houden van de vacatures binnen onze organisatie, waarvoor u aan de diplomavoorwaarden voldoet. 
Op welke manier houden wij u op de hoogte van onze vacatures?
(Slechts 1 van beide mogelijkheden aanduiden)
Gelieve uw hoogst behaalde diploma aan te klikken
Gelieve aan te duiden op welke manier wij u van onze vacatures op de hoogte mogen houden
Erkende handicap: 
ja 
nee
Persoonsgegevens:
Telefoon:
Gsm:
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