Optibel & C° NV - Edisonplein 8 - 2900 Schoten
Tel 03/685.00.80 - Fax 03/685.00.88 - E-mail Optibel@Optibel.com
Nummer personeelsregister: …………………..

Individuele Inlichtingsfiche
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om deze fiche correct en volledig ingevuld, samen
met een kopie van uw identiteitskaart terug te sturen naar Optibel & C°.
Optibel & C° kan u te allen tijde een bewijs van goed zedelijk gedrag alsook
een kopie van uw werkvergunning vragen.
Personalia
Naam .................................................................................................................................................................
Voornaam ..................................................................................................

Vrouwelijk

Mannelijk

Adres …………………………………………………………………………….nr. ……….. bus ………………………
Postcode……………………………Gemeente......................................................................................................
Telefoonnummer .......................................................... Email ………………………………………….…………..
Nationaliteit .................................................................. Taal .............................................................................
Geboorteplaats ............................................................ Geboortedatum ............................................................
Identiteitskaartnummer ......................................................... Geldig tot …………………………….……………
Rijksregisternummer ……………………………..…… Bankrekeningnummer……………………………………..
Werkvergunningsnummer…………………………………….. Geldig tot …………………………………………..
Gezin
Burgerlijke stand

Ongehuwd

Gehuwd

Weduw(e)(naar)

Wettelijk Gesch.

Leeft Gesch.

Samenwonend

Naam echtgeno(o)t(e) ............................................................ Geboortedatum………………………………….
Beroep echtgeno(o)t(e) ……………….....................................
Personen fiscaal ten laste:

echtgeno(o)t(e)

Hebt u recht op gezinsvergoeding?

kinderen: aantal: ……

Ja

anderen: ………………..

geen

Neen

Gezondheid
Uitsluitend voor vrouwen: Bent u zwanger?

Ja

Hebt u een lichaamsgebrek en/of chronische ziekte?

Neen
Ja

Neen

Indien ja, graag meer uitleg: ............................................................................................................................
Beschikbaarheid & tewerkstelling
Ik kan werken

’s morgens (tussen 6.00h en 9.00h)
overdag
’s avonds (tussen 17.00h en 20.00h)
in het weekend
zaterdag
zondag

Heeft u ervaring in de schoonmaak?
Ja
Neen
Indien ja:
van …………… tot ………………………. Bedrijf ……………………………………………………
Heeft u reeds voor een andere werkgever gewerkt in 2015?
Ja
Neen
Indien ja:
van …………… tot ………………………. Bedrijf ……………………………………………………
van …………… tot ………………………. Bedrijf ……………………………………………………
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Werkt u momenteel nog voor een andere werkgever?
Ja
Neen
Indien ja:
Bedrijf ……………………………………… Functie…………………………………………………..
Stempelt U?

Ja, sinds………………..

Komt u in aanmerking voor Activa?

Neen

Ja

Neen

Bent u ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB?
Mobiliteit
Ik verplaats me met:
Heeft u een rijbewijs?

Auto

Moto

Bromfiets

Ja, type A – B – C - D

Ja, sinds……………

Fiets

Neen

Openbaar vervoer (tram, bus)

Neen

De ondergetekende verklaart dat alle voorgaande individuele inlichtingen juist en volledig zijn.
Ondergetekende verbindt zich er tevens toe dat hij/zij bij een eventuele aanwerving, Optibel steeds op de
hoogte zal houden van mogelijke veranderingen, indien deze zich voordoen.

Handtekening en datum voorafgegaan van de geschreven vermelding: “Juist en oprecht verklaard, gelezen en
goedgekeurd” .............................................................................................................……………………..
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