ARBEIDSVERLEDEN / PRZESZŁOŚĆ ZAWODOWA / ISTORICUL ANGAJATULUI
Naam / Nazwisko / Nume:
Personeelsnr. / Nr. pracownika / Nr. de angajat:
Geboortedatum / Data urodzenia / Data de nastere:

<<R Volledige naam>>
<<R Nr.>>
<<R Geboortedatum>>

Werknemer heeft bij de inlener / Pracownik u zleceniodawcy / Angajatul a lucrat la client:
Niet of meer dan zes maanden geleden voor het laatst gewerkt bij de inlener
Nie pracował lub pracował ostatni raz ponad sześć miesięcy temu
□
Nu a lucrat deloc la client sau nu a lucrat in ultimele sase luni
Minimaal 1 dag in de afgelopen zes maanden gewerkt bij de inlener
Pracował przynajmniej 1 dzień w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
In ultimele 6 luni a lucrat cel putin o zi

□

Periode van
W okresie od
De la

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

tot
…………………………….. bij werkgever ……………………………….
do
…………………………….. in de functie van ………………………….
pana la …………………………….. uurloon ……………………………………….

Periode van
W okresie od
De la

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

tot
…………………………….. bij werkgever ……………………………….
do
…………………………….. in de functie van ………………………….
pana la …………………………….. uurloon ……………………………………….

Periode van
W okresie od
De la

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

tot
…………………………….. bij werkgever ……………………………….
do
…………………………….. in de functie van ………………………….
pana la …………………………….. uurloon ……………………………………….

Laatste dag dat de uitzendkracht werkzaam was bij de inlener
Ostatni dzień, w którym pracownik pracował u zleceniodawcy
Ultima zi in care angajatul a lucrat la client:

…………………………………

Arbeidsverleden als uitzendkracht / Przeszłość zawodowa jako pracownik tymczasowy / Istoricul angajarii in
calitate de angajat detasat
Werknemer heeft nooit als uitzendkracht gewerkt
Pracownik nigdy nie pracował jako pracownik tymczasowy
Angajatul nu a lucrat niciodata cu contract de detasare

□

Werknemer heeft eerder als uitzendkracht gewerkt
Pracownik już wcześniej pracował jako pracownik tymczasowy
Angajatul a lucrat anterior cu contract de detasare

□

Aantal gewerkte weken in totaal: Stuur een overzicht van Stipp mee of laatste loonstrook
Suma przepracowanych tygodni
…………………………………
Numarul total de saptamani lucrate:
Laatste dag dat de uitzendkracht werkzaam was:
Ostatni dzień, w którym pracownik tymczasowy pracował
Ultima zi in care angajatul a lucrat:

…………………………………

Handtekening werknemer:
Podpis pracownika
Semnatura angajatului:

…………………………………

Datum / Data / Data

<<CO Geldig van>>
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