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 SOLLICITATIEFORMULIER Jobstudenten   
 
Proficiat! We zijn blij dat je bij ons aanklopt! 
Al de gevraagde informatie zal uitsluitend intern en vertrouwelijk behandeld worden om een duidelijk beeld te krijgen 
van je persoonlijkheid (*). Gelieve ons daarom de juiste en volledige informatie te verstrekken met betrekking tot de 
onderstaande vragenlijst. 
Veel succes! 
 
Belangrijk bij Bonny's Friethuis is dat je je kan vrijmaken tijdens de weekends in het schooljaar en vakanties. Studenten 
die de middag en avond shifts werken, genieten van onze prioriteit. Uiteraard gaan je studies voor en hebben we begrip 
voor de examenperiode. Je mag dan ook zelf op voorhand doorgeven wanneer je iets aan de hand hebt, daar proberen 
we rekening mee te houden. 
Wij putten altijd uit spontane sollicitaties als er een plaatsje vrij komt, maar de situatie van een student verandert elk 
jaar. 
Het is dus van belang dat je ons elk jaar opnieuw informeert over je interesse. Wij contacteren je niet meer als je 
sollicitatie ouder dan 1 jaar is 
       ______________             _______Veel succes ______                _________________________________ 
Naam & voornaam: 
 
Geboortedatum:   Geboorteplaats:                            Rijksregisternummer: 
 
Adres & woonplaats: 
 
Telefoon thuis:     Telefoon mobiel: 
 
Email: 
 
Studierichting: 
 
Het hoeveelste jaar ben je nu bezig, of zal je starten? 
 
Ben je momenteel aan het werk ?    Zoja, waar ? 
 
Werkervaring: 
 
Hobby’s: 
 
Wanneer en hoe lang precies moet je tijd maken voor je hobby's tijdens de weekends? 
 
Waarom solliciteer je bij Bonny’s Friethuis? 
 
Wat zijn je meest positieve kwaliteiten: 
 
Waarvan weet je dat je er moet aan werken: 
 
(*) Je kan deze gegevens altijd raadplegen of wijzigen door ons te contacteren, Bonny’s Friethuis, Dikkebusseweg 133, 8900 Ieper. 
info@bonnys.be 
 
Datum:          Handtekening: 
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 Functieomschrijving: 
Je werkt in een team, maar bent verantwoordelijk voor je eigen taken. 
De afwisseling is verfrissend en zorgt voor een aangename sfeer. 
In the heat of the moment ben je alert en kan je goed instructies opvolgen. 
Je houdt ervan om met eten bezig te zijn, je bent leergierig op dit vlak. Je bent stressbestendig 
en punctueel, maar vooral heel netjes en hygiënisch. 
 
Je profiel: 
Je bent dynamisch, heel erg attent en klantgericht. Je moet een teamplayer zijn. Een absolute 
vereiste is voor ons dat je vriendelijk bent. Je hebt van nature een lachend gezicht en een goed 
voorkomen, je houdt ervan om bij de mensen te zijn. 
Je bent niet verlegen om met de mensen om te gaan. Alles begrijpen is geen vereiste, maar je 
mag geen contact uit de weg gaan. 
Je bent bereid om in het weekend te werken. 


