
APB Provinciaal domein De Gavers 

INLICHTINGSBLAD JOBSTUDENT 2019 

Terug te bezorgen uiterlijk op 8.03.2019 aan gavers@oost-vlaanderen.be 

         

ALGEMEEN 
 
Naam en voornaam : ………………………………………..……….…….……………………………….Geslacht : M/V 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats en  -datum : ……………………………………………………………….……………………………………. 

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

Telefoonnummer : ……………………………………..…GSM-nummer: ……………………………….………………… 

E-mail adres:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Schoolverlater: JA / NEE 

 
ERVARING 
 
 Ik was nog niet eerder tewerkgesteld in het provinciaal domein De Gavers 

 Ik was al tewerk gesteld in het provinciaal domein De Gavers,  

in de functie van ………………………………………………………………………..……............................... 

tijdens volgende periode(s) …………………………………………………………………………………………… 

 
KEUZE PERIODE VAN TEWERKSTELLING 
 
Welke periode van tewerkstelling verkies je? (Je dient in deze maand de volledige maand beschikbaar te zijn)  
 juli 
 augustus 
 geen voorkeur, ik ben beide maanden beschikbaar 

 
ATTESTEN/BREVET (gelieve een kopij van je behaalde attest als bijlage mee te bezorgen bij je kandidatuurstelling) 
 
Ik bent in het bezit van 

 Een brevet van jeugdmonitor sinds ………………………………………………………………………….. (datum attest) 

 Een zwembrevet van ……………………………………….……………………………………………………….. (afstand) 

 Ik ben niet in het bezit van een zwembrevet maar ik kan wel zwemmen 

 Een redderdiploma sinds……………………………………………………………………………………………… 

 Een geldig bijscholingsattest voor mijn reddersdiploma 

 Geen geldig bijscholingsattest voor mijn reddersdiploma maar mijn bijscholing is voorzien op ……….. (datum) 

 Ik ben niet in het bezit van bovenvermelde attesten of brevetten 

 

KEUZE JOB 
Naar welke functie gaat je voorkeur uit? Een beschrijving kan je nalezen in het overzicht op www.degavers.be 
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik verklaar op mijn eer dat bovenstaande inlichtingen volledig en oprecht zijn, ik voeg de nodige attesten en een 
recente pasfoto van mezelf toe. 

Plaats en datum : ………………………..………..Handtekening : …………….……………….   .  
Je gegevens worden opgenomen in het sollicitantenbestand van het APB De Gavers, Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen. Overeenkomstig de wet op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht de gegevens die op jou betrekking hebben te raadplegen of te verbeteren. Je kan je daarvoor wenden 
tot het APB De Gavers, 054/41 63 24. 
 

Recente pasfoto 
verplicht 

 

http://www.degavers.be/

