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SOLLICITATIEFORMULIER

Naam     

Adres 

Leeftijd     

Telefoon    

E-mail

Opleiding/school 

Werkervaring? Wat en waar?

Ken je andere werknemers? Wie ken je?

 Ja  Nee

Voorkeur werkzaamheden?

 Keuken  Restaurant

Wat doe je op dit moment? School en/of werk?
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Hoeveel dagen/dagdelen per week wil je graag werken? Naast je school en in schoolvakanties + weekend? 

In april, mei, juni, september 

In juli en augustus

Is het een probleem als je tot bijvoorbeeld 22.00/23.00 uur moet werken in het weekend? 

 Ja  Nee 

Vanaf  wanneer ben je beschikbaar?

Welke datum? Hoelang? Graag invullen wat je nu weet.

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

 Ja  Nee

Ga je op nog vakantie? 

Voorjaarsvakantie 

Hemelvaartweekend 

Pinksteren

Pasen  

Meivakantie

Juli/augustus   Ja  Nee

Wat wil je nog meer melden? Opmerking of aanvullende info. 

Leuk als je een foto meestuurt!

Mail je sollicitatie naar info@strandbadedam.nl of geef het formulier af in ons Paviljoen, Zeevangsdijk 7a, 1135 PZ Edam. 
We gaan alle informatie verwerken en nemen contact met je op als er een plek vrijkomt. Hartelijk dank.
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