Sollicitatieformulier vuurwerkmedewerker
Eisen:
Sollicitanten moeten minimaal voldoen aan de volgende eisen:
• Tenminste 16 jaar oud zijn;
• Beschikbaar zijn gedurende de gehele periode van Woensdag (avond) 28-12-2022 tot
en met Zaterdag 31-12-2022;
• De volgende persoonlijke kenmerken bezitten; stressbestendig,
no-nonsens mentaliteit, communicatief vaardig.
Werktijden (indicatie):
Donderdag
29-12
Vrijdag
30-12
Zaterdag
31-12

van 07:30 tot 21:30
van 07:30 tot 21:30
van 07:30 tot 18:00

Gegevens sollicitant:
BSN-nummer:………………………………………
Achternaam: ………………………………………..
Voorletter(s): ……………………………………….
Voornaam: ………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………….
Adres: ………………………………………………. Postcode:……………………..
Woonplaats: …………………………………………
Mobiel: ………………………………………………
Noodnummer: ……………………………………….
E-mail: ……………………………………………….

(verplicht!)

Rekeningnummer (IBAN): …………………………..
In bezit van rijbewijs (B): Ja/Nee
Loonheffingskorting: Ja/Nee*1
Vakantiegeld en vakantiedagen direct uitbetalen: Ja/Nee

Genoten opleiding(en):
…………………………………………………………………………………………………
Werkervaring:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Handtekening:

1

Bij nee, loonbelasting kan na 1 januari worden teruggevraagd bij de belastingdienst, indien van toepassing.
Let op: loonheffingskorting kan maximaal bij één werkgever worden toegepast.

……………………………………………………
Datum: …………………
Ben je bereid om te helpen in de voorbereiding?
De werkzaamheden in de voorbereiding bestaan uit de volgende punten:
-

Helpen bij de voorverkoop
Flyeren in verschillende dorpskernen
Opbouwen van de verschillende verkooplocaties

(ja/nee)
(ja/nee)
(ja/nee)

Wat bieden wij:
• Werken in een gezellig team.
• 20 % extra korting op het vuurwerk op de laatste verkoopdag (vanaf 17.30 u.).
• Salaris conform CAO. Het uurloon wordt tijdens het sollicitatiegesprek besproken.
Extra informatie:
Voor meer informatie mail naar: info@decarltonvuurwerk.nl
Of bel naar: +31-(0)634549988 (Marlon Koene)
Procedure;
U dient een ingevuld sollicitatieformulier samen met de andere ingevulde en ondertekende
formulieren in te leveren bij de klantenservice van De Carlton Tuincentrum of te mailen naar
info@decarltonvuurwerk.nl voor 11 december!
Let op: u kunt alleen solliciteren bij een leeftijd vanaf 16 jaar en wanneer je voldoet aan
het beschikbaarheidscriterium.
Bijvoegen:
• 1 maal een kopie van geldig paspoort of identiteitsbewijs (op aparte pagina, in
het geval van een identiteitsbewijs voor én achterzijde, geen rijbewijs). Eventueel
is het mogelijk om een kopie te laten maken op het tuincentrum;
• Kopie bankpas
• Kopie zorgverzekeringspas
Let op: Kopie paspoort/ identiteitskaart op aparte pagina

