AANMELDING VOOR VAKANTIEJOB
AKKOORD - GELDENDE PROCEDURES
Entiris vzw is een maatwerkbedrijf met 1.700 medewerkers. Wij werken als toeleverancier voor meerdere bedrijven –
onder meer in verpakking van goederen, medische materialen en voedingsmiddelen, assemblage en groendienst. De
producten die wij aan onze klanten leveren, moeten voldoen aan de hoogste standaarden.
In de zomerperiode hebben we jou nodig om dit te blijven garanderen! We verwachten vooral vakantiejobs in de
verpakking van voedingsmiddelen en andere goederen.
Wil jij aan de slag in een vakantiejob bij Entiris? Vul dan alvast het formulier in!

De kleine lettertjes:
•

Wij geven je inschrijving door aan een interimkantoor dat de aanwerving en administratie voor ons regelt. Je
bent akkoord dat wij je gegevens doorspelen aan deze derde partij.

•

Als je in aanmerking komt voor een vakantiejob, dan roept het interimkantoor je telefonisch op.

•

Als we een vakantiejob voor je hebben, dan teken je een “arbeidsovereenkomst voor studenten”. Bezorg ons
alleen juiste informatie – foutieve informatie kan leiden tot een onmiddellijke verbreking van je
arbeidsovereenkomst. Dat wil je niet. En wij ook niet.

•

Jij kan op ons rekenen. Als we een vakantiejob voor je hebben, dan teken je een “arbeidsovereenkomst voor
studenten”. We betalen je zoals afgesproken en volgens de wettelijke loonbarema’s voor jobstudenten.

•

Wij kunnen op jou rekenen. Als jij je verbindt tot een vakantiejob bij ons, dan houd je je aan de afspraken die we
daarover maken.

•

Vakantiedagen of vrije dagen tijdens de tewerkstellingsperiode kunnen niet.

•

Deze inschrijving is een goed begin, maar het is geen garantie op een vakantiejob.

Als je je inschrijft, verklaar je je akkoord met de kleine lettertjes die je hierboven kon lezen.
Vul dit formulier volledig in! Wij houden geen rekening met onvolledig ingevulde formulieren.

Welkom!

Datum

…………………………………………………

Entiris vzw - Aanmelding voor vakantiejob

Handtekening voor akkoord

…………………………………………………
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AANMELDING VOOR VAKANTIEJOB
FORMULIER
ALGEMEEN
Datum van aanmelding: …………………………………………………
Ben je familie van een Entiris medewerker?

Nee / Ja

Van wie (naam)? ..………….…………………………………….……
Verwantschap:…………..………….……………………………………

Heb je al gewerkt bij Entiris?

Nee / Ja

Stage / Vakantiewerk ?
Wanneer?

..……………….……………………………

Waar? ………....…………………………….……………………………
Heb je een arbeidshandicap?

Nee / Ja

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam: ………………………………………………….…………………………. Voornaam: ………………………………..………………….……………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Tel./GSM: …………………………………………….……………….…………. E-mail: ……………………………………….………….………………….
Leeftijd: …………………………………….…..……………………

Rijksregisternummer: …………………….…….……….………….

Bankrekeningnummer: ……………………………….…………………… Schoenmaat: ……………………………………..….………………….
Studierichting: …………………………………………………….…………. Jaar: …………………………………………………….……………..…….

AFDELING / REGIO
In welke Entiris afdelingen wil je graag werken? Kruis aan:
 Batterijen:
Schaliehoevestraat 12A
2220
Heist-op-den-Berg
 Clean:
Nijverheidslaan 47
3290
Diest
 Staalboeken:
Zavelstraat 45
3010
Kessel-Lo
 Paletten:
Nijverheidslaan 10
3200
Aarschot
 Verpakking/Voeding: Gaston Geenslaan 72/86
3200
Aarschot
 Voeding:
Mechelsesteenweg 87
1910
Kampenhout
 Mechelen:
Generaal De Wittelaan 2
2800
Mechelen
 Bornem:
Oude Sluisweg 32
2880
Bornem
 Groendienst:
Aarschot/Mechelen
gelieve aan te duiden
Hoe geraak je daar? Over welk vervoer beschik je? …………………………………………………………………………………..…………….
Kan je in ploegen werken?

Nee / Ja

PERIODE
Gedurende welke periode kan je werken? Kruis aan welke weken passen:





27 juni - 1 juli
4 juli – 8 juli
11 juli - 15 juli
18 juli - 22 juli







25 juli – 29 juli
1 augustus - 5 augustus
8 augustus - 12 augustus
16 augustus – 19 augustus
22 augustus - 26 augustus







29 augustus – 2 september
5 september - 9 september
12 september - 16 september
19 september - 23 september
26 september – 30 september

VARIA
Indien je nog extra informatie wil meegeven, dan kan dat hier:
……………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………………
….
……………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………………
Bezorg
je aanvraag samen met een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) aan: Entiris t.a.v. Lydia Naulaerts
– Gaston
.…… Geenslaan 92, 3200 Aarschot - Tel.: 016 44 14 60 – lydia.naulaerts@entiris.be
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