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1. Een formulier invullen. 
 

U wilt solliciteren bij bedrijf HET ZONNEPANEEL.  
Op donderdag, vrijdag en zaterdag wilt u graag werken. U wilt liever geen late diensten 
werken. 
 
Vul het formulier zo volledig mogelijk in.  U mag uw eigen gegevens gebruiken.  
Gebruik ook de informatie die hierboven staat. 

 

 

 

	

	

Ik solliciteer bij HET ZONNEPANEEL 

Naam: ……………………………………………………………………………….. 

Voorletters: ………………………..…… 

Tussenvoegsel: ………………………. 

Geboortedatum: ………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

Pc en woonplaats: ………………………………………………………….. 

Telefoonnr: …………………………………………………………………….. 

Emailadres: ……………………………………………………………………. 

Geslacht: m/v 

Eigen vervoer:   nee /ja………………………………………………..….   

Geef kort aan waarom u solliciteert. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Welke dagen wilt u graag werken. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Welke dagdelen bent u beschikbaar: ochtend/middag/avond/nacht* 

* omcirkel de dagdelen dat u wilt werken. 

Wanneer kunt u beginnen? ……………………………………………………………… 

Handtekening    datum  (dd/mm/jj) 

…………………………………………….  ………………………………….. 
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2. Maak de zinnen af 

1. Masud gaat elke week een keer naar de sportschool. Vandaag…………….………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

2. Kara gaat graag naar de film. Zij heeft jou uitgenodigd om mee te gaan. Jij kan 

helaas niet. Kara vraagt “Ga je mee vanavond naar de film?”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

3. Max wil volgend jaar een grote reis maken. Hij weet nog niet zeker of hij gaat  

want …………………………………………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wij lopen meestal naar de stad,  maar ………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………….… 

5. Hij heeft zijn huis heel mooi verbouwd. Hij …………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

6. Een vriend belt op, hij is verdrietig. Hij vertelt dat…………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
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3. Een uitnodiging versturen. 
 
U stuurt uw buren een kaartje.  
U bent geslaagd voor uw examen. U wilt uw buren vragen taart te komen eten en thee te 
komen drinken. U vraagt hen morgen bezoek te komen. 
U wilt graag weten of ze kunnen komen. 
 

Schrijf de uitnodiging: 

• Vraag of je buren thee komen drinken en taart komen eten; 
• Vertel ook hoe laat het begint;	 
• Vertel ook waarom je de uitnodiging stuurt en 
• Vergeet niet je naam erbij te zetten. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


