Aanmeldformulier
Pak je kans
leer verder met Wij Techniek
Formulier cq verklaring ten behoeve van verantwoording project REACT-EU, projectnummer 2022EUSF2023
Ik meld me aan voor een intakegesprek. Uit dit gesprek volgt een plan.
In dit plan staat een advies voor jouw toekomst, bijvoorbeeld een gratis cursus of begeleiding.
Bedrijfsnaam:
Mn werknemersnr.:
Naam deelnemer:

Adres:

Roepnaam:

Postcode:

Geslacht:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

Geboorteplaats:

Emailadres:

Hierbij verklaar ik dat mijn hoogst genoten opleiding die ik aantoonbaar met succes heb afgerond is:
*Zet een kruisje bij de opleiding waarvan je een diploma hebt behaald. Dit kunnen meer opleidingen zijn.
t/m MBO-2 en voorgezet onderwijs*

Hoger dan MBO-2 en voorgezet onderwijs*

Basisschool			

MBO-3/MTS-3/MEAO-3				

HAVO/VWO/Gymnasium			

MBO-4/MTS-4/MEAO-4				

LBO/LHNO/LEAO/VBO			

HBO/HBS/HTS/HEAO				

VMBO/MAVO/LTS/MULO			

WO/Universiteit

MBO-1/MTS-1/MEAO-1			
MBO-2/MTS-2/MEAO-2/KMBO		
Huishoudschool
Ik heb de volgende verplichte bijlagen meegestuurd bij dit aanmeldformulier:					
kopie ID bewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitsbewijs) Voor- en achterkant!
kopie laatste loonstrook (salaris mag doorgestreept worden)
Na de cursus of de begeleiding stuur ik nog een loonstrook van de maand wanneer ik klaar ben.
Datum:
Handtekening werknemer(* )(**):
Naam contactpersoon werkgever:
Handtekening contactpersoon werkgever (**):						
* Door ondertekening van dit aanmeldformulier verklaart de werknemer alle ingevulde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de aangevinkte documenten 			
op eigen initiatief te hebben aangeleverd. Ik ga akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform de AVG privacywetgeving. 				
Wij Techniek mag deze informatie delen met externen in het kader van de uitvoering van activiteiten binnen deze regeling die gefinancierd worden door het ESF.
Ik verklaar hierbij volledige inzet en aanwezigheid voor de geplande activiteiten. Alle activiteiten moeten tijdens werktijd plaatsvinden en moeten op 31 maart 2023 zijn afgerond.
** De werknemer en de werkgever verklaren op de hoogte te zijn van de voorwaarden die beschreven staan in het reglement behorende bij dit project.
Print dit formulier, plaats handtekeningen waar nodig en mail het naar servicepunt@wij-techniek.nl
UNIE
of verstuur het naar Wij Techniek TeamWork Servicepunt, Antwoordnummer 10066, 5500 VB Veldhoven.			 EUROPESE
Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Mede gefinancierd vanwege de reactie van
de Unie op de COVID-19-pandemie.

