
   

 

Sollicitatieformulier Hans Kalf Intercoiffure 
Hans Kalf Intercoiffure is een kappersbedrijf met 6 vestigingen in Zwolle. 
Iedere salon bestaat uit een team tussen de 3 en 9 medewerkers en heeft een eigen karakter en klantenkring. 
Kwaliteit en de omgang met klanten staat bij Hans Kalf Intercoiffure op de eerste plaats. Daarnaast krijg je bij ons alle 
ruimte om je creativiteit te ontwikkelen. 
Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en het 
met een recente pasfoto op te sturen naar ons kantoor adres;  Brederostraat 2, 8023 AT Zwolle.  
Per email is ook mogelijk maar dan wel graag een digitale foto bijvoegen, het ingevulde formulier kun je dan  
mailen naar vacature@hanskalf.nl  
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en presenteer je zoals je bent. Dit voorkomt teleurstellingen! 

 

N.A.W gegevens: 
Achternaam;________________________________________Voornaam; ______________________________ 
 
Adres;_____________________________________________Pc/Woonplaats; __________________________ 
 
Telefoon;__________________________________________ Mobiel;________________________________ 
  
Geboortedatum; _____ - _____ - _____          Geslacht; m/v   Burgerlijke Staat;      ongehuwd/gehuwd 
 
Nationaliteit;_______________________________________________________________________________ 
 
Email adres;________________________________________________________________________________ 
 
Heb je kinderen;  ja/nee    zo ja, in welke leeftijd;___________________________________________ 
 
Indien je buiten Zwolle woont, met wat voor vervoer reis je dan;______________________________________ 

Opleiding: 
Vooropleiding;______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Gevolgde vakopleiding;  BBL / BOL  [] 1e   []    2e   []     3e   Jaars 
 
Wat is je stagedag bij de BOL opleiding;__________________________________________________________ 
 
Behaalde diploma’s;__________________________________________________________________________ 
 
Overige opleidingen / cursus;___________________________________________________________________ 
 
Huidige opleiding; ___________________________________________________________________________ 

Werkervaring: 
Waar heb je gewerkt;_________________________________________________________________________ 
 
Hoelang en functie;___________________________________________________________________________ 
 
Huidige werkgever;___________________________________________________________________________ 
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Is je huidige werkgever op de hoogte van je sollicitatie; ja/nee 
 
Heb je een opzegtermijn;       ja/nee     
 

Wat is je motivatie om bij Hans Kalf Intercoiffure te solliciteren;_______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Overige:  
Heb je nog meer sollicitaties lopen; ja/nee 
 
Heb je bezwaar tegen; 
 

• Werken op koopavond ja/nee omdat; ___________________________________________________ 
 
• Werken op zaterdag ja/nee omdat; ___________________________________________________ 
 
• Trainings avonden  ja/nee omdat;___________________________________________________ 

 
Heb je vakanties gepland;   zoja welke datum; _______________________________________________ 
 
Beoefen je een sport, zoja welke;       ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld op; 
 
 
Datum: ________________________ te ____________________________ 
 
 
Handtekening:_________________________ 
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