Handleiding gebruik van digitale formulieren
in pdf-formaat
Voor welke versie van Adobe Reader is dit formulier geschikt?
Om het formulier ingevuld te kunnen bewaren moet u beschikken over versie 9 of hoger.

Welke gegevens/velden zijn verplicht en hoe herken ik die?
Een aantal invulvelden in dit formulier zijn verplicht. Door het aanklikken van de onderstaande knop
(die rechtsboven in het scherm staat) worden de in te vullen velden duidelijk zichtbaar gemaakt. De
verplichte invulvelden krijgen dan een rood kader.

Kan ik het ingevulde formulier bewaren?
Een ingevuld formulier kunt u alleen bewerken en opslaan met de Adobe Reader versie 9 of hoger.
Dat doet u via het menu Bestand (linksboven in het scherm), gevolgd door Kopie opslaan…

Kan ik het formulier digitaal terugsturen?
Wanneer u het formulier heeft ingevuld, kunt u het formulier direct naar ons terugmailen. Wel moet
u het formulier dan eerst digitaal ondertekenen (zie hieronder). U kunt het document aan ons terugmailen via de menu-opties: Bestand (linksboven in het scherm) / Bestand verzenden

Hoe kan ik het formulier digitaal ondertekenen?
U kunt het document digitaal ondertekenen via de menu-opties: Bestand (linksboven in het scherm)
/ Document laten ondertekenen. U kiest vervolgens voor [Handtekening zetten]. Na het intypen van
uw naam kiest u voor [Accepteren]. Met behulp van de muis kunt u uw handtekening naar de juiste
plaats in het formulier slepen (en los te laten op de juiste plek). Indien u dit formulier niet digitaal
wenst te ondertekenen, kunt u dit formulier na het invullen afdrukken en handmatig ondertekenen.
Daarna kunt u het formulier aan ons terug sturen. Ofwel door het – na het in gescand te hebben –
naar ons te mailen, s.v.p. naar: info@subitohoreca.nl)
of per post naar: Impuls 67-69 1446WC Purmerend

Kan ik mijn formulier nog altijd handmatig invullen?
Ja, dat is uiteraard nog steeds mogelijk. Het is wel aanbevolen om dit formulier eerst op uw
computer in te vullen, want:
•

Het formulier is beter leesbaar;

•

U ziet of alle verplichte velden zijn ingevuld;

•

Bij sommige velden zijn de mogelijke keuzes reeds ingevuld.

Hoe druk ik een (ingevuld) formulier af?
Wanneer u klaar bent met het invullen van de rubrieken kunt u het formulier afdrukken. Hiervoor
is het noodzakelijk dat een printer is aangesloten. U kan het document afdrukken door op het
printicoon in de Adobe Reader te klikken of via de menu-optie Bestand (linksboven in het scherm),
gevolgd door Afdrukken.
Subito horeca
Impuls 67-69
1446 WC Purmerend
info@subitohoreca.nl
www.subitohoreca.nl

Inschrijfformulier Subito Horeca professionals

Algemeen
Voornamen
Roepnaam
Achternaam
BSN-nummer
Straat + huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Telefoon

Thuis
Mobiel

Noodgevallen

Telefoon
Contactpersoon

E-mailadres
Burgerlijke staat

Ongehuwd

Gehuwd

A

BC

Geregistreerd partnerschap

Samenwonend

ID/paspoortnummer
Verblijfsvergunning
Rijbewijs
Bankrekeningnummer

B

C

CE

D

DE

NL

Vervoersmiddel

Auto

Curriculum vitae

Ja aanwezig

Fiets

Brommer

Motor

Scooter

Nee, niet aanwezig

Na ondertekening van deze gegevens bent u akkoord dat wij uw gegevens opslaan in onze database
bij Subito horeca volgens Algemene verordening gegevens bescherming (AVG)
SUBITO HORECA

NAAM KANDIDAAT

DATUM

DATUM

HANDTEKENING

HANDTEKENING

Openbaar vervoer
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Inschrijfformulier Subito Horeca professionals

Functie van de kandidaat
Beschikbaar vanaf periode
Beschikbare tijden
Beschikbare dagen (vul in met x)

WEEKROOSTER

OCHTEND

MIDDAG

AVOND

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Salaris wens
Werken in regio
Belangrijk om te weten
Eindbeoordeling kandidaat
Geclassificeerd

Basic

Premium

Excellent

Geclassificeerd voor de volgende functies
Cao loonwijzer horeca, 01-01-2020; * (vul in met x)
VOLGNUMMER

FUNCTIEPROFIEL & COMPETENTIES

SCHAAL CAO

CLASSIFICATIE

1

Chef bediening

5,6,7

Excellent

2

Hoofd bediening

7,8

Excellent

3

Allround medewerker bediening

4, 5

Premium

4

Medewerker bediening

2,3

Basic

5

Barkeeper

3,4

Basic

6

Chef-kok

7,8,9

Excellent

7

Sous-chef-kok

6,7

Excellent

8

Zelfstandig werkende kok

4,5,6

Excellent

9

Kok

3,4,5

Premium

10

Voorman spoelkeuken

2,3

Premium

11

Keukenhulp

1,2

Basic

12

Afwasser

1,2

Basic

13

Allround medewerker fastservice

4,5

Premium

14

Medewerker fastservice

2,3

Basic

CLASSIFICATIE ADVIES

15
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