.

Declaratie a demisiei

Subsemnatul, ……………………………. [NUME COMPLET ANGAJAT], cu numarul de angajat …………,
nascut la data …….-……..-………. [DATA NASTERII], declar prin prezenta, data ….. - ….. – 20….., incetarea
contractului de munca cu GOODMORNING BV.
Incetez contractul de munca cu GOODMORNING BV, din proprie initiativa, incepand cu data ….. - ….. –
20……. Ultima mea zi de lucru la GOODMORNING BV va fi in data de ….. - ….. – 20……
Motivul incetarii contractului de munca este:
o Alt loc de munca
o Reintoarcere in tara de domiciliu
o Nemultumire fata de locul de munca oferit
o Nemultumire fata de salariu
o Nemultumire fata de totalul orelor lucrate
o Nemultumire fata de programul de lucru
o Nemultumire fata de spatiul de cazare si/sau transportul oferit de GOODMORNING
o Nemultumire fata de angajatii GOODMORNING
o Alte motive, ……………………………………………………………
Contract de cazare GOODMORNING BV
Am / nu am* contract de cazare incheiat cu GOODMORNING BV. *taiati ce nu se aplica
Atentie la inapoierea corecta a cheii locuintei

In cazul in care aveti incheiat un contract de cazare cu GOODMORNING declarati ca:
Daca aveti un contract de inchiriere a locuintei incheiat cu GOODMORNING B.V., atunci termenul de preaviz
stipulat in contract devine nul o data cu semnarea acestei declaratii.
Verklaring Opzegging Dienst Verband (ODV)
Heden, datum ….. - ….. – 20….., verklaar ik ……………………………. [VOLLEDIGE NAAM WERKNEMER], met loonnummer ……..…..,
geboren op ….. - ….. – ……. [GEBOORTEDATUM], dat ik mijn dienstverband bij Goodmorning BV beëindig.
Ik zeg op, eigen initiatief, het dienstverband op bij Goodmorning BV per ingang van ….. - ….. – 20…… Dit betekend dat mijn laatste dag
in dienst bij Goodmorning BV is op datum ….. - ….. – 20……
De reden voor de beëindiging van het dienstverband is;
o
Ander werk
o
Terug naar thuisland
o
Niet tevreden over het aangeboden werk
o
Niet tevreden over het salaris
o
Niet tevreden over het aantal uur wat ik moet werken
o
Niet tevreden over de werktijden
o
Niet tevreden over de huisvesting en/of vervoer van Goodmorning
o
Niet tevreden over de begeleiding die door Goodmorning wordt geboden
o
Anders, ……………………………………………………………

Huurovereenkomst van Goodmorning BV
Ik heb een / geen* huurovereenkomst met Goodmorning BV. *doorhalen wat niet van toepassing is
Opmerking: Let erop dat je de sleutel van de woning correct inlevert
Indien je een huurovereenkomst van Goodmorning BV hebt dan vervalt de opzegtermijn voor de huurovereenkomst door ondertekening
van deze ODV.

…………………………..
[Data curenta / Datum vandaag]

…………………………..
[Nume angajat pracownika / Naam werknemer]

………………………………
[Semnatura angajat pracownika / Handtekening werknemer]

