Aanmeldingsformulier

Gegevens kandidaat

Kopie paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning of aanvraag verblijfsvergunning meezenden
(zie achterzijde aanmeldingsformulier). Een rijbewijs accepteren wij niet als geldig legitimatiebewijs.
Burgerservicenummer
Achternaam (geboortenaam)
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht

man

vrouw

Geboortedatum

Nationaliteit

Geboorteplaats
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer 1

geheim

ja

nee (op dit nummer het beste bereikbaar)

Telefoonnummer 2

geheim

ja

nee

E-mailadres
Ik stond eerder ingeschreven voor de opleiding

Bijzondere omstandigheden
Altijd invullen

Uitkering*		
Ja, ik heb een uitkering, namelijk via
Contactpersoon:
Nee, ik heb geen uitkering
Extra begeleiding *
Ja, ik heb extra begeleiding nodig vanwege
Nee, ik heb geen extra begeleiding nodig
Toelichting

Overige bijzonderheden

Gegevens vooropleiding
Naam huidige of laatst bezochte school
Laatste schooljaar was
Plaats
Telefoonnummer
Ga verder op de volgende pagina

Schoolsoort

t/m leerjaar

Jaar instroom

Vmbo

Jaar vertrek

Leerweg

Diploma

Basisberoepsgerichte

Economie

Gemengde

Landbouw

Kaderberoepsgerichte

SDV

Leerwerktraject

Techniek

Theoretische (Mavo)

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zorg & Welzijn
Havo

profiel EM

Vwo

profiel CM
profiel NG
profiel NT

Mbo

BOL
BBL

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
anders
Overig

Opgedane werkervaring

Voeg een CV bij als bijlage of vermeld hieronder je werkervaring van de laatste 10 jaar (maximaal).

Ondertekening

Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier verleen je toestemming voor het vastleggen van je persoonsgegevens en voor verstrekking van persoonsgegevens door Switch naar Techniek aan derden, niet anders dan in
het directe belang van de kandidaat. De verstrekte gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld en beschermd
door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Datum:

Plaats:

Handtekening kandidaat 		

Vul dit aanmeldingsformulier a.u.b. VOLLEDIG in, en zend het liefst per mail naar info@switchnaartechniek.nl.
Samen met het ingevulde formulier graag kopieën meezenden van paspoort/ ID-kaart en een CV met opgedane
werkervaring. Kopieer ID-kaart en verblijfsvergunning of aanvraag aan beide kanten en zorg altijd voor een
duidelijk leesbare kopie! Let op: een rijbewijs accepteren wij niet als geldig legitimatiebewijs.

