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Inschrijfformulier vakantiewerk 2021 
 

Minimumleeftijd voor vakantiewerk is 16 jaar (binnen thuiszorg is dit 18 jaar). 
 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam   

Roepnaam en voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum en geboorteplaats  

(mobiel) telefoonnummer  

2e telefoonnummer  

E-mailadres  

IBAN (Bankrekeningnummer)  

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer)  

Paspoortnummer of nummer ID-kaart  

Vervoermiddel  

In het bezit van rijbewijs? Ja/Nee 

 

Algemeen 

Heb jij de vorige zomer ook vakantiewerk gedaan? 
 

Ja:  
Op welke locatie en wie was je leidinggevende? 
…………………………………………………… 
 
 
 
Wanneer en door wie ben jij dit jaar benaderd? 
…………………………………………………… 
 
 
 
Anders, namelijk: 
…………………………………………………… 
 

Nee: 
Hoe ben je in contact gekomen met Livio? 
 
□ Via sociale media 
□ Via publieke advertenties  
□ Via opendagen/ stands Livio  
□ Via medewerkers/kennissen binnen Livio 
□ Via de website van Livio 
□ Via Zorgselect 
□ Via opleiding/stage bij Livio, wie was je 
   leidinggevende? 
 
……………………………………………………… 
□ Anders, namelijk: 
……………………………………………………… 
 

 

Beschikbaarheid  
Hieronder kun je aangeven welke weken je beschikbaar bent: 

 
Beschikbaar van ………………………….………………………………. tot …………………………………………………. 

 

Alleen invullen bij (afgeronde) zorgopleiding 

Ingeënt tegen hepatitis B? Ja/Nee  (zo ja, kopie brief titerbepaling meesturen) 

BIG geregistreerd? Ja/Nee  (zo ja, kopie BIG- registratie meesturen) 

Om te bepalen voor welke functie je in aanmerking kunt komen dien je onderstaand schema in te vullen. 
1. Kruis aan welke opleiding je volgt en welk jaar van de opleiding je hebt afgerond.  
2. Maak vervolgens een keuze voor Extramuraal (Thuiszorg) of Intramuraal (Woonzorgcentrum/ Verpleeghuis (VHZ).  
3. Kies als laatste voor het werkgebied(en) waar je wilt worden ingezet. 
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 HBO-V EXTRAMURAAL INTRAMURAAL 

□ diploma □ verpleegkundige A □ verpleegkundige A 

□ 3e jaar van opleiding afgerond         □ verzorgende 3ig □ verzorgende 3ig 

□ 2e jaar van opleiding afgerond  □ licht verzorgende 
     werkzaamheden 

□ 1e jaar van opleiding afgerond  □ helpen bij de ADL 

 

 MBO-Verpleegkunde EXTRAMURAAL INTRAMURAAL 

□ diploma □ verpleegkundige B □ verpleegkundige B 

□ 3de jaar van opleiding afgerond  □  licht verzorgende 
               werkzaamheden 

□ 2e jaar van opleiding afgerond  □ helpen bij de ADL 

□ 1e jaar van opleiding afgerond  □ ondersteunende 
              facilitaire  
              werkzaamheden 

 

 MBO-Verzorging 3 IG EXTRAMURAAL INTRAMURAAL 

□ diploma □ verzorgende 3ig □ verzorgende 3ig 

□ 2e jaar van opleiding afgerond  □ helpen bij de ADL 

□ 1e jaar van opleiding afgerond  □ ondersteunende facilitaire  
    werkzaamheden 

 

 MBO-Helpende Zorg en Welzijn EXTRAMURAAL INTRAMURAAL 

□ diploma  □ helpen bij de ADL 

□ 1e jaar van opleiding afgerond  □ ondersteunende facilitaire  
    werkzaamheden 

 

 Anders EXTRAMURAAL INTRAMURAAL 

 Naam afgeronde opleiding  
……………………………………..… 
Naam huidige opleiding 
……………………………………… 

  □ facilitair medewerker 
 □ afhankelijk van opleiding en 
    ervaring wordt inzet bepaald 

 

 Plaats waar jij vakantiewerk wilt verrichten Meerder keuzes mogelijk 

 Enschede □ 

 Haaksbergen □ 

 Eibergen □ 

 Neede □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op! Livio neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling. 
Stuur het volgende mee: 

- kopie geldig paspoort of ID- kaart (beide zijden)/ een rijbewijs is GEEN geldige legitimatie! 

- volledig ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring. Deze is te vinden op www.belastingdienst.nl  

- kopie relevante diploma’s m.b.t. zorgopleiding 

- indien van toepassing: kopie brief titerbepaling en kopie BIG- registratie 

- kopie van bankpas 
 
Door het overleggen van een overgangsbewiis, cijferlijsten, afgetekende opdrachten/proeven van bekwaamheid, 
relevante diploma’s, opgedane kennis en verrichte stages wordt de functie bepaald. 

- Studenten van een zorgopleiding dienen een CV/portfolio in te leveren met daarin beschreven de relevante 
kennis/diploma’s en stages/doelgroepen waarmee gewerkt is. 

De formulieren opsturen naar: Livio, Talentbureau, Postbus 448, 7500 AK Enschede (telefoonnummer 053-460 3793) of 
mailen naar talentbureau@livio.nl.         

             
         

 

http://www.belastingdienst.nl/
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