Coroos Detachering B.V.

werft, selecteert en detacheert werknemers
bij COROOS Conserven B.V. te Kapelle

Inschrijfformulier
Roepnaam

Achternaam

Voorvoegsel

Voorletter (s)

		
Nationaliteit

Land van herkomst

Straat

Huisnummer Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Tweede telefoonnummer

E-mail

Geboortedatum

Leeftijd

M / V

-

-

Jaar

Legitimatiebewijs: Als u start met werken moet u beschikken over een geldig ID-bewijs of paspoort.

Gedurende welke periode kunt u voor ons werkzaamheden verrichten:
Van

Tot
-

-

Van

-

-

-

-

Tot
-

-

Beschikt u over eigen vervoer?

Ja

Zo ja, is dit een

Auto / motor

Bent u student/scholier?

Ja

- kruis het juiste vakje aan Fiets

Nee
Bromfiets / scooter
Nee

Welke opleidingen(en) heeft u gevolgd?

Vul ook de andere zijde zorgvuldig in.

Coroos Detachering B.V.
Postbus 61
4420 AC Kapelle

Middenweg 1
4421 JG Kapelle

Tel. 0113 - 33 30 00
Fax 0113 - 34 18 94

www.coroos.nl

Coroos Detachering B.V.

werft, selecteert en detacheert werknemers
bij COROOS Conserven B.V. te Kapelle

Vervolg inschrijfformulier
Welke opleiding volgt u op dit moment?

In welk jaar rond u uw studie af?

Hebt u ervaring met één of meer van de onderstaande werkzaamheden?
sorteren

heftruckchauffeur

kwaliteitsdienst

vulmachine

sapmaker

schoonmaken

sluitmachine

sterilisatietoren

etiketteermachine

stapelaar

Heeft u eerder bij Coroos Conserven B.V. gewerkt?

Ja

Nee

Zo ja, in welk jaar heeft u voor het laatst bij ons gewerkt?
Indien we u niet kunnen bereiken, met wie kunnen wij contact opnemen om een oproep om te komen werken door
te geven?

Telefoonnummer

Naam


Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u dat naar waarheid te hebben ingevuld en geeft u
toestemming om persoonsgegevens in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/
Privacywetgeving) gedurende de tijd van het jaar van inschrijving te bewaren.

Datum
-

Vergeet niet het formulier
op te slaan!

-

Handtekening

naar: hr@coroos.nl

of print dit formulier uit
en stuur het naar:
(LET OP! Handtekening
moet hetzelfde zijn als op
het identiteitsbewijs).

Coroos Detachering B.V.
Postbus 61
4420 AC Kapelle

Direct verzenden

Middenweg 1
4421 JG Kapelle

Tel. 0113 - 33 30 00
Fax 0113 - 34 18 94

Coroos Detachering B.V.
Postbus 61
4420 AC KAPELLE

www.coroos.nl

