Hulp bij het e-loket
Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Spontane sollicitatie
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging
Je kan je spontaan kandidaat stellen voor een functie bij de Gemeente Londerzeel. Je wordt dan opgenomen in
het sollicitantenbestand en automatisch gecontacteerd als er een vacante functie is waarvoor je in aanmerking
komt.
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Jouw gegevens
Ik ben *
man
vrouw
Voornaam *
Naam *
Geboortedatum *
dag *
Dag dag *
dag *
maand *
Maand maand *
maand *
jaar *
Jaar jaar *
jaar *
Geboorteplaats *
Adresgegevens 1
Straat *
Huisnummer *
Bus
Postcode *

Stad/gemeente *
Land *
Land *
Land *
Telefoon- of gsm-nummer *
Gsm-nummer (zonder spaties)
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van mijn sollicitatie ontvangen
contacteer mij enkel in verband met mijn sollicitatie
E-mailadres *
e-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
Volgende

Huidige werksituatie
Ik ben *
deeltijds aan het werk
voltijds aan het werk
werkloos (stempelend)
werkloos (niet-stempelend)
Vorige Volgende

Kwalificaties
Hoogst behaalde diploma *
lagere school
lager secundair
hoger secundair
certificaat
hoger onderwijs korte type / professionele bachelor / graduaat
kandidatuur / academische bachelor
hoger onderwijs lange type / licentiaat / academische master
master na master
doctoraat
Secundair onderwijs *
ASO
TSO

BSO
KSO (kunst)
Kopie van het hoogst behaalde diploma
Choose File No file selected
Cv *
Choose File No file selected
-+
Link naar je profiel op LinkedIn
Vorige Volgende

Rijbewijs
Ik ben in het bezit van een rijbewijs type *
A
B
C
D
E
Geen
Vorige Volgende

Jobinteresse
Duid aan voor welke functies je interesse hebt *
leidinggevende functie
administratieve functie
maatschappelijk assistent
(hoofd)verpleegkundige
zorgkundige
ergotherapeut(e)
animator (wzc Herfstvreugde)
keukenhulp (wzc Herfstvreugde)
kinesist (wzc Herfstvreugde)
logistiek assistent
poetshulp aan huis
poetsman- of vrouw
technische functie
kleuteronderwijs
leraar lager onderwijs
leraar lichamelijke opvoeding
jobstudent

andere:
Welke periode (s) of data? *
Ik zoek *
deeltijds werk (50%, 80%...)
voltijds werk

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je sollicitatie volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation
(GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met
persoonsgegevens.

Vorige Volgende

