
De gevraagde gegevens dienen voor intern gebruik van het gemeentebestuur Koksijde door middel van gegevensverwerking 
(sollicitatiebestand). De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking voorziet het recht tot 

toegang tot de gegevens en de verbetering ervan.  Uw gegevens worden gedurende één jaar in ons sollicitatiebestand bewaard. 

 

 

 

 

 

 
 

SOLLICITATIEFORMULIER 
 
Online solliciteren is ook mogelijk via www.koksijde.be 
 
Indien je een tewerkstelling met studentencontract wenst, moet een ander formulier worden aangevraagd! 
 

Persoonlijke gegevens (in drukletters a.u.b.) 

 
Naam en voornaam 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat – nr. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode – gemeente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon en/of GSM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboren te  …………………………………………………………………   op  ………………………………………………………………….. 

Nationaliteit …………………………………………………………………   Geslacht   M / V 

Rijbewijs      Ja / Neen Categorie  B        C         D           E         (schrappen wat niet past) 
  
 
 

Studies (behaalde diploma’s) 

 Universitair of Hoger Onderwijs Lange Type / Master (niv. A)    …………………………………………………………………………………………… 

 Hoger Onderwijs Korte Type /  Bachelor  (niv. B)                        ……………………………………………………………………………………………… 

 Hoger Secundair Onderwijs (6de of 7de jaar) / 3de graad (niv. C)  ……………………………………………………………………………………………… 

 Lager Secundair Onderwijs (3 jaar) / 1e en 2de graad (niv. D) …………………………………………………………………………………………………… 

 Geen diploma (niv. E) …………………………………………………………………………………………………… 

Indien u over een buitenlands diploma beschikt.  Werd dit gehomologeerd?    Ja / Neen 

(voor meer info zie: www.naric.be) 

Toevoegingen i.v.m. je studie / naschoolse opleidingen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
 

 
 

Professionele loopbaan 

Ben je momenteel tewerkgesteld?      
Ja / neen           Huidige werkgever:   .……..……………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………….. 

Vorige werkgevers en functie ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuele toevoegingen van de sollicitant  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

 

http://www.koksijde.be/
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Interesse voor de hieronder aangekruiste functies (gemeente Koksijde en AGB Koksijde Golf ter Hille) 

 
 

Kaderfunctie / Expert / Leidinggevende functies (niveau A & B) 

  diensthoofd administratieve dienst      cultuurfunctionaris   ingenieur  

  diensthoofd technische dienst      wetenschappelijk medewerker museum   milieuambtenaar 

  expert administratieve dienst   bibliothecaris   landmeter / GIS-medewerker 

  expert technische dienst   jeugdconsulent   preventieadviseur (min. niv.II) 

  boekhouder   sportfunctionaris   informaticus 

 
 

Administratief / uitvoerend personeel 

 (niveau C) 

  administratief medewerker    bibliotheekassistent   toezichter (werven – milieu) 

  onthaalmedewerker   begeleider kinderopvang   gemeenschapswacht 

(niveau D) 

  administratief bediende   onthaalbediende  

 
 

Technisch personeel (niveau D & E) 

  elektricien  metser - wegenwerker   teamverantwoordelijke (ploegbaas) 

  schrijnwerker  garagist   zwembadredder (Bloso-brevet) 

  loodgieter – sanitair   theatertechnicus   chauffeur vrachtwagen rijbewijs C 

  schilder - letterzetter  zaalwachter (feestzalen – sportvelden)   chauffeur leerlingenvervoer rijbewijs D 

  lasser – smid  huisbewaarder (conciërge)  

 
 

Uitvoerend personeel (niveau E) 

  schoonmaker   werkman   

     (logistiek – openbare werken – openbare netheid – containerpark - groendienst) 

 

 

Seizoen 

  werkman   schoonmaker   chauffeur vrachtwagen rijbewijs C 

 
 

Gewenste prestaties 

  voltijds   halftijds (19u/week)   deeltijds 

 
 
 
 
 

 
 

Datum:  ……………………………………………….. Handtekening:  ……………………………………………………………………. 
 


