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SOLLICITATIEFORMULIER 
     Jobstudenten – seizoen 2017 

[indienen tegen 01/03/2017] 

 
 Ja, ik ben nog student. 

 
Kruis aan voor welke functie(s) je wenst te solliciteren 

 Redder aan zee 

 E.H.B.O.-helper 

 Redder zwembad 

 Schoonmaker zwembad 

 Kassier zwembad 

 Werkman 

  Sportmonitor kleuterkamp 

 Sportmonitor kamp lager onderwijs 

 Monitor speelpleinwerking (voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar,  
     Summerfun van 12 jaar tot 16 jaar) 

 Monitor Buitenschoolse Kinderopvang (voor kinderen van  
     2,5 tot 12 jaar, nadruk op kleuters) (uitzondering: 18 jaar) 

 Administratief bediende (musea, toerisme,…) 
De aanwervingsvoorwaarden voor jobstudenten, alsook de info over opleiding en bijscholing zijn terug te 
vinden op www.koksijde.be/jobstudenten. 
 
Vul hieronder je persoonlijke gegevens in (drukletters) 

Rijksregisternummer:   .................................................................................................................................................................  

Naam en voornaam :  .................................................................................................................................................................   

Straat + nr. (officieel adres!) :  ................................................................................................................................................  

Postcode + gemeente :  ...........................................................................................................................................................  

Telefoon:  ..................................................................  

Gsm:   ........................................................................  

E-mail:  ......................................................................  

Geslacht: MAN / VROUW 

 

Geboorteplaats:  .........................................................................  

Geboortedatum:  ........................................................................  

Nationaliteit: BELG (indien andere: …………………………) 

Burgerlijke staat: ONGEHUWD  

(indien andere: …………………………………………………………)  

 

Gewenste periode tewerkstelling  

Om jouw tewerkstellingskansen te verhogen, kan je meer dan 1 periode aanduiden, en eventueel jouw voorkeur 
vermelden. 

Administratief bediende 
 01-07-2017 t/m 20-07-2017 
 21-07-2017 t/m 11-08-2017 
 12-08-2017 t/m 31-08-2017 

Werkman 
 01-07-2017 t/m 20-07-2017 
 22-07-2017 t/m 11-08-2017 
 12-08-2017 t/m 31-08-2017 

Zwembaden 
 17-06-2017 t/m 30-06-2017 
 juli 
 augustus 
 01-09-2017 t/m 08-09-2017 

E.H.B.O.-helper  
 15-06-2017 t/m 30-06-2017 

(enkel bij mooi weer) 
 01-07-2017 t/m 20-07-2017 
 21-07-2017 t/m 11-08-2017 
 12-08-2017 t/m 31-08-2017 
 01-09-2017 t/m 17-09-2017 

(enkel bij mooi weer) 

Speelpleinwerking en Buitenschoolse Kinderopvang 
Min. 6 weken aanduiden waarvan 4 weken opeenvolgend  
 01-07-2017 t/m 02-07-2017         31-07-2017 t/m 06-08-2017 

 03-07-2017 t/m 09-07-2017        07-08-2017 t/m 13-08-2017 
 10-07-2017 t/m 16-07-2017        14-08-2017 t/m 20-08-2017 
 17-07-2017 t/m 23-07-2017         21-08-2017 t/m 27-08-2017 
 24-07-2017 t/m 30-07-2017               28-08-2017 t/m 31-08-2017 

Sportmonitor  
 03-07-2017 t/m 07-07-2017       
 12-07-2017 t/m 14-07-2017       

 17-07-2017 t/m 20-07-2017  
 24-07-2017 t/m 28-07-2017 
 31-07-2017 t/m 04-08-2017 
 16-08-2017 t/m 18-08-2017 
 21-08-2017 t/m 25-08-2017 
 28-08-2017 t/m 31-08-2017  

 

Redder aan zee 
 03-06-2017 t/m 05-06-2017 (enkel bij mooi weer) 
 10-06-2017 t/m 11-06-2017 (enkel bij mooi weer) 

 15-06-2017 t/m 30-06-2017 
 juli 
 augustus 
 01-09-2017 t/m 15-09-2017 
 16-09-2017 t/m 17-09-2017 (enkel bij mooi weer) 
Wegens het overaanbod aan kandidaten, heeft het bestuur beslist dat eerstejaarsredders 

zich de volledige zomervakantie beschikbaar dienen te houden, als zij in aanmerking willen 

komen voor een tewerkstelling bij ons bestuur.  

Let wel: Dat een eerstejaars zich de volledige zomervakantie beschikbaar houdt, is geen 

garantie op een tewerkstelling.  

+17  

jaar 

 

http://www.koksijde.be/


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

toegang tot de gegevens en de verbetering ervan 

 

  

Studies / opleiding  

Voor de kandidaat redder aan zee: 

  redder in opleiding via Wobra – cursus 2016-2017 - kopie voorlopig attest later te bezorgen 

  brevet van redder aan zee uitgereikt door Wobra – kopie bijvoegen 

  bijscholingsattest behaald op:  …………………………………………………… / geldig tot: …………………………………………………  

  getuigschrift Postoverste behaald op: …………………………………………    

 
Voor de kandidaat E.H.B.O.-helper: 

 geslaagd zijn in het 1ste jaar verpleegkunde of geneeskunde (attest geslaagd 1e jaar – 10 jaar geldig) 

 houder zijn van een diploma van verpleegkunde of geneeskunde 

 houder zijn van een brevet van een E.H.B.O.-opleiding van minstens 24 uur (bv. Rode Kruis) 

 houder zijn van het brevet van een opleiding “ambulancier” 

  
Voor de kandidaat redders voor de zwembaden: 

 houder zijn van het Hoger reddersbrevet van BLOSO    

 in 2016 een door BLOSO erkende bijscholing als zwembadredder gevolgd hebben                                                       

 
Voor de kandidaat monitoren buitenschoolse kinderopvang: 

 houder zijn van één van de vereiste diploma’s of getuigschriften of de opleiding volgen om één van de  

  vereiste diploma’s of getuigschriften te behalen (zie document aanwervingsvoorwaarden) 

 Welke opleiding? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Voor de kandidaat monitoren speelpleinwerking: 

 animatorcursus en stage gevolgd hebben   

 min. 1 jaar actieve ervaring hebben als leiding/begeleider in het jeugdwerk  

 
Voor de kandidaat sportmonitoren (kleuterkamp): 

 houder zijn van een diploma secundair onderwijs + bewijs leveren van nuttige sportervaring en/of kennis.  

 Welke opleiding secundair onderwijs?  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Welke nuttige sportervaring/kennis? ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Voor de kandidaat sportmonitoren (kamp lager onderwijs): 

 houder zijn van het bachelordiploma in de Lichamelijke Opvoeding of een bachelordiploma  

 Sport en Beweging (of gelijkwaardig diploma) of het 2e jaar van één van deze richtingen volgen. 

 
Voor de kandidaten voor alle andere functies: 

Vermeld enkel jouw behaalde diploma’s.  Richting 

 Universitair of Hoger Onderwijs Lange Type / Master  …………………………………………………………………………   

 Hoger Onderwijs Korte Type / Bachelor                        …………………………………………………………………………   

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

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

 geen diploma 

Afgestudeerd op: …………………………………………………  

 
 

Bijkomende informatie 

Voor de kandidaat administratief bediende/kassier zwembad (talenkennis voor onthaalfuncties) 

 Nederlands  

 Frans 

 Duits  

 Engels 

 Andere:  ……………………………………………… 

 
 

Eventuele toevoegingen van de sollicitant 

 ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................   

 

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


