Sollicitatieformulier

Mijn keuken in alle vertrouwen

IDENTITEIT
Achternaam :
Geboortedatum :
Burgerlijke staat:

Ongehuwd

Beroep van partner:
Aantal kinderen waarvoor u zorgt :
Adres:
Postcode :
Bent u:
Eigenaar
Telefoon :
Email :

Gehuwd

Voornaam:
Geboorteplaats :
Samenwonend

Plaats:
Huurder
Mobiele telefoon:

OPLEIDING
Jaar

Behaalde diploma’s / Opleidingen

Instellingen

WERKERVARING
S.V.P uw CV toevoegen.
Uw huidige werksituatie of laatste functie die u gehad heef
Bedrijf / Vestiging:
Bedrijfssector :
Functie :
Duur van de periode bij dit bedrijf:
Heeft u al eerder in een VDBK-zaak gewerkt?

Ja

Nee

Zo ja, in welke zaak (zaken) .........................................................

Heeft u al één/meerdere keukenzaken, s.v.p. aangeven welke:
Merknaam

Plaats

Startdatum

Omzet excl. BTW
in €

Handelsregister

WERKERVARING
Uw competenties (kruis de bijhorende vakjes aan)

Vakgebied

Geenervaring

Keukeninrichting
Verkoop
Management
Administratie

UW PROJECT
Beschrijf uw project

Waarom wilt u zich vestigen?

Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de franchiser?

Wat zijn uw sterkte punten om dit project te laten slagen?

Wat vindt u van de VDBK-zaken?

Heeft u familie of vrienden die bij een franchise of een filiaal werken?

Uw vragen?

Matige
ervaring

Goedeervaring

Zeer goede
ervaring

UW PROJECT
Start van een nieuwe zaak
Overname van een bestaande zaak
Wijziging van een bestaande zaak

Om wat voor soort project gaat het

Waar wilt u uw zaak openen? (Volgorde van belangrijkheid aangeven)
Regio / Departement / Plaats

Motivering

Wanneer wilt u uw activiteit starten?
Heeft u contact gehad met andere franchisers?
Zo ja, welke?
Zult u aanwezig zijn in de zaak?

Fulltime

U wilt dit project uitvoeren

Aleen

Parttime
Met (een) partner(s)

In geval van een partnerschap, gelieve hier aan te gevenAchternaam/Voornaam/Diploma:

UW FINANCIËLE SITUATIE
Beschikbaar persoonlijk kapitaal :

K€

Eigen bijdrage voor dit project

K€

Aanvullende bijdrage voor dit project (familie, vrienden,
partners)
Totale bijdrage (zonder banklening)

K€
K€

Is uw project gebonden aan het behalen van een specifieke financiële voorwaarde?
Ja
Nee
Zo ja, welke :
Bent u wettelijke vertegenwoordiger, partner of aandeelhouder van (een) onderneming(en)?
Naam
Soort
Bedrijfssector
Handelsregister

Meerderheidsbelan Directielid ja/nee
g ja/nee

Bent u eens persoonlijk failliet verklaard of hebt u uitstel van betaling gekregen
Ja

Nee

Zo ja, omschrijfi :

De informatie die u ons hierboven verstrekt is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd ter beoordeling van uw sollicitatie als eventuele toekomstige partner van onze keten. U verklaart
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Getekend te :
Op :

Handtekening :

Gelieve zowel dit sollicitatieformulier als uw CV per e-mail te versturen naar : mystore@vandenborrekitchen.be

