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

Kandidatuurstelling voor een niet-bezoldigde stageplaats bij het  
 provinciebestuur Vlaams-Brabant 

  
(schoolstages, VDAB-stages)

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.

Dit formulier zal worden gebruikt om de dienst personeelsbeleid in staat te stellen om voor de 
stagiair de meest geschikte stageplaats te zoeken.

Voornaam:  Naam:  

Verblijfsadres (indien verschillend):Domicilieadres:

Telefoon:  GSM: 

E-mail: 

Geslacht (M/V): Geboortedatum (dd/mm/jjjj): 

Straat nr bus: 

Postcode: Gemeente: Postcode: Gemeente: 

Straat nr bus: 

PERSOONSGEGEVENS



Provincie Vlaams-Brabant

p.2

Voltooide opleidingen (waarvoor een diploma of getuigschrift werd behaald)

OPLEIDING

Huidige opleiding

Duur van de 
opleiding

Opleiding + instelling Huidig studiejaar

Indien eindverhandeling(en) en/of geïntegreerde proef : titel + korte samenvatting 

Vrijwilligerswerk

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Functie Werkgever 

Duur van de 
opleiding

Opleiding + instelling Huidig studiejaar



Provincie Vlaams-Brabant

p.3

Vakantiewerk

Eerdere stages

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Functie Werkgever 

Begindatum 
 (dd/mm/jjjj)

Einddatum 
 (dd/mm/jjjj) Functie Werkgever 

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

Andere vaardigheden die relevant kunnen zijn voor de stage:



Provincie Vlaams-Brabant

Vereisten waaraan de stageplaats dient te voldoen:

p.4 

Aard van de gewenste stage

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

om het even welke dienst die me een geschikte stageopdracht kan aanbieden

een welbepaalde dienst (specifieer):

om het even welke dienst, indien volgende taken deel uitmaken van mijn 
stageopdracht (specifieer):

Zou graag stage lopen bij:

Duur van de gewenste stage:

van  tot

gedurende dag(en) per week

Contactgegevens stagebegeleid(st)er:

Naam

Tel

Functie

E-mail


1.4
Petra Vanhercke
Writer
OpenOffice.org 2.4
D:20080715143332+02'00'
Writer
TEST
Directie interne administratie en personeelsbeleid
Dienst personeelsbeleid
 
Provincie Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
Fax: 016-26 77 01
Kandidatuurstelling voor een niet-bezoldigde stageplaats bij het 
 provinciebestuur Vlaams-Brabant
 
(schoolstages, VDAB-stages)
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.
Dit formulier zal worden gebruikt om de dienst personeelsbeleid in staat te stellen om voor de stagiair de meest geschikte stageplaats te zoeken.
Voornaam:  
Naam:  
Verblijfsadres (indien verschillend):
Domicilieadres:
Telefoon:  
GSM: 
E-mail: 
Geslacht (M/V):  
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):   
Straat nr bus: 
Postcode:  
Gemeente:  
Postcode:  
Gemeente:  
Straat nr bus: 
PERSOONSGEGEVENS
Provincie Vlaams-Brabant
p.2
Voltooide opleidingen (waarvoor een diploma of getuigschrift werd behaald)
OPLEIDING
Huidige opleiding
Duur van de opleiding
Opleiding + instelling
Huidig studiejaar
Indien eindverhandeling(en) en/of geïntegreerde proef : titel + korte samenvatting 
Vrijwilligerswerk
Begindatum
 (dd/mm/jjjj)
Einddatum
 (dd/mm/jjjj)
Functie 
Werkgever 
Duur van de opleiding
Opleiding + instelling
Huidig studiejaar
Provincie Vlaams-Brabant
p.3
Vakantiewerk
Eerdere stages
Begindatum
 (dd/mm/jjjj)
Einddatum
 (dd/mm/jjjj)
Functie 
Werkgever 
Begindatum
 (dd/mm/jjjj)
Einddatum
 (dd/mm/jjjj)
Functie 
Werkgever 
PC-kennis:
Met welke programma's kunt u goed werken?
Andere vaardigheden die relevant kunnen zijn voor de stage:
Provincie Vlaams-Brabant
Vereisten waaraan de stageplaats dient te voldoen:
p.4         
Aard van de gewenste stage
Om het ingevulde formulier te kunnen bewaren op uw computer en/of te versturen via e-mail heeft u een recente versie nodig van Adobe Reader (versie 7 of hoger). 
Zou graag stage lopen bij:
Duur van de gewenste stage:
van  
tot
gedurende 
dag(en) per week
Contactgegevens stagebegeleid(st)er:
Naam
Tel
Functie
E-mail
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