Aanmeldformulier opleiding steward/ stewardess
Gegevens opleiding
BBL-traject

steward/ stewardess

mbo-niveau

4

Startdatum

11 september 2018

Einddatum

Juli 2019

Gegevens kandidaat
Achternaam
Volledige voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon mobiel

Telefoon zakelijk

E-mailadres (privé)
E-mailadres zakelijk

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf
Adres
Postcode

Woonplaats

Locatie/ gebouwnummer

Afdelingscode

Naam leidinggevende

Telefoon

E-mailadres
Naam
praktijkbegeleider
E-mailadres

Telefoon

Motivatiebrief & Curriculum Vitae (cv)
Beschrijf in een aparte brief je motivatie om deze opleiding te volgen.
Stuur een recent cv mee in een apart document.

De








De




kandidaat verklaart kennis te hebben genomen van de volgende zaken:
Met deze aanmelding maakt de kandidaat intern kenbaar aan het traject deel te willen nemen.
Na het toelatingsproces wordt bepaald of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.
Financiering van het opleidingsprogramma is vastgelegd tussen bedrijf en kandidaat.
Bedrijf en kandidaat hebben afspraken gemaakt indien het programma vroegtijdig wordt afgebroken
door de kandidaat.
Bedrijf en kandidaat hebben afspraken gemaakt over het volgende van de opleiding eigen tijd of
werktijd. Het behalen van het mbo-diploma geeft niet automatisch recht op doorstroom, promotie
en/of baangarantie.
Zonder akkoord én handtekening van leidinggevende kan de kandidaat niet met de opleiding starten.
De kandidaat zal er alles aan doen om een optimaal resultaat uit de opleiding te halen om deze
met een diploma af te ronden.
leidinggevende verklaart kennis te hebben genomen van de volgende zaken:
De leidinggevende zal een actieve bijdrage leveren om de kandidaat deze opleiding zo goed
mogelijk te laten volgen.
De leidinggevende werkt mee aan het uitroosteren van de kandidaat op lesdagen.
De leidinggevende ondersteunt het organiseren van een praktijkbegeleider voor de kandidaat.

Ondertekening voor akkoord
Handtekening kandidaat

Datum

Naam……………………………………………………
Handtekening leidinggevende

Datum

Naam……………………………………………………

Verzendinstructies









Je bent zélf verantwoordelijk voor het mailen van het aanmeldformulier, je cv en motivatiebrief
Vul het aanmeldingsformulier volledig in en voorzie het van de benodigde handtekeningen.
Scan het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (let op: 2 pagina’s).
Scan je identiteitsbewijs (van beide zijden) of de pagina met je persoonsgegevens van je paspoort
én de pagina ernaast.
Stuur alle documenten in 1 mail naar LCS-BBL@schiphol.nl
 Aanmeldformulier
 cv
 Kopie identiteitsbewijs
 Motivatiebrief
Heb je vragen? Stel ze in dezelfde mail.
Je krijgt een bevestiging van ontvangst via e-mail.

