Voorschakelen Installatietalent
Zij-instroom Installatiebranche
Aanvraagformulier

Technische uitzendorganisatie (VIZI-T)
Toelichting
Met dit aanvraagformulier kan een inlener een aanvraag indienen voor de regeling VIZI-T. Alle informatie over de
regeling staat in het reglement van VIZI-T dat op www.wij-techniek.nl is te downloaden
Indienen van de aanvraag
Het door alle partijen ondertekende en van alle gevraagde bijlagen voorziene volledig ingevulde aanvraagformulier
kunt u via servicepunt@wij-techniek.nl mailen naar het Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit, met de volgende onderwerpregel: “Aanvraag regeling VIZI-T voor <volledige naam kandidaat> - MN-nr organisatie <MN nummer inlener>”
Indien u de aanvraag per post wil indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met het Servicepunt arbeidsmarkt
mobiliteit via servicepunt@wij-techniek.nl / 0800-6061.
Gegevens inlener
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaart de inlener:
• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het reglement voor de regeling VIZI-T.
• dat deze Wij Techniek toestemming geeft om alle in dit aanvraagformulier gevraagde NAW-gegevens en bijlagen te
voorzien van persoonsinformatie ten behoeve van de Wij Techniek-administratie.*

Bedrijfsnaam						
Vestigingsplaats			
MN-nummer (Wij Techniek-WG-nr.)			
Contactpersoon
E-mailadres contactpersoon				
Functie contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon				IBAN-nummer
Naam tekenbevoegde					
Geslacht
Vrouw
Man
Datum
Handtekening tekenbevoegde

wij-techniek.nl/vizi

Aanvraagformulier

Voorschakelen Installatietalent Zij-instroom Installatiebranche
Technische uitzendorganisatie (VIZI-T)
Gegevens uitlener
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaart de uitlener:
• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het reglement voor de regeling VIZI-T.
• Ervan op de hoogte te zijn dat de inlener een tegemoetkoming aanvraagt onder de regeling VIZI-T.
• dat deze Wij Techniek toestemming geeft om alle in dit aanvraagformulier gevraagde NAW-gegevens en bijlagen
te voorzien van persoonsinformatie ten behoeve van de Wij Techniek-administratie.*
Bedrijfsnaam						
MN-nummer** (Wij Techniek-WG-nr.)			
Functie contactpersoon					
Telefoonnummer contactpersoon				
Datum							
Handtekening tekenbevoegde

wij-techniek.nl/vizi

Vestigingsplaats
Contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Naam tekenbevoegde
Geslacht
Vrouw
Man

Aanvraagformulier

Voorschakelen Installatietalent Zij-instroom Installatiebranche
Technische uitzendorganisatie (VIZI-T)
Persoonsgegevens kandidaat
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaart de kandidaat:
• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het reglement voor de regeling VIZI-T.
• dat deze als zij-instromer in de twee (2) jaar voorafgaand aan de uitzendperiode niet werkzaam was voor een
bedrijf of organisatie vallende onder de werkingssfeer van de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf.**
• dat deze Wij Techniek toestemming geeft om alle in dit aanvraagformulier gevraagde NAW-gegevens en bijlagen te
voorzien van persoonsinformatie ten behoeve van de Wij Techniek-administratie.*
Voornaam			Tussenvoegsel		Achternaam
MN-werknemersnummer**				
Geboortedatum		
Geslacht
Vrouw
Man
Straat + huisnummer					
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer					E-mailadres
Startdatum inleenperiode				
Type kandidaat
zij-instromer
vakmedewerker
Datum
Handtekening kandidaat

De zij-instromer was ten tijde van indiensttreding**
(aanvinken wat van toepassing is; er zijn meer antwoorden mogelijk)
werkloos
bijstandsgerechtigd
niet-uitkeringsgerechtigd
statushouder (heeft een verblijfsstatus)
voortijdig schoolverlater, zonder startkwalificatie (opleidingsniveau MBO-niveau 1/Entree of lager)
ontvanger van een WIA-/WAJONG-uitkering
werkzaam in een andere branche
anders, namelijk…
Bij dit aanvraagformulier te voegen documenten
Zie het reglement voor een nadere toelichting op volgende documenten:
1. Kopiefacturen voor het voorschakeltraject.**
2. Kopiefacturen voor beroepstrainingen.**
3. Urenstaten van de beroepsbegeleiding.**
*) Wij Techniek voldoet aan de privacyregels zoals gesteld in de AVG.
**) indien van toepassing

wij-techniek.nl/vizi

