Hallo,
Leuk dat je bij ons solliciteert voor een bijbaantje naast je studie!
Werken in de horeca is leuk, leerzaam en afwisselend. Het is natuurlijk meer dan alleen borden dragen, eten
bereiden of afwassen. Je zal merken dat je bij Le Connaisseur nog veel meer kunt leren! Naast je salaris zijn er
bij Le Connaisseur leuke extra’s en werk je met school- en sportvrienden van je eigen leeftijd. De meeste
werknemers werken hun hele studietijd bij ons!
Dit formulier is bedoeld als eerste kennismaking over en weer. Je vindt hieronder informatie over wat Le
Connaisseur biedt, wat er van je verwacht wordt en wat er na het inleveren van dit formulier gebeurt.
Bij Le Connaisseur werken we, naast de managers die fulltime werken, alleen met scholieren en studenten in
deeltijd. De meeste managers zijn trouwens ook al in hun studietijd parttime bij ons komen werken. De
gemiddelde leeftijd ligt rond de 18 jaar. Er zijn vier afdelingen: bediening, bar, keuken en spoelkeuken. Op het
formulier geef je aan waar je voorkeur naar uitgaat. Als we op die afdeling geen vacature hebben, kun je
mogelijk ook op een van de andere afdelingen aan de slag. Natuurlijk is ervaring een pré, maar geen must: we
leiden je zelf op! Vul bij werkervaring alleen de relevante ervaring in, of werk dat je al voor een langere tijd doet
of hebt gedaan.
Voordat je dit formulier inlevert, moet je voor je zelf een paar dingen checken. Om goed in ons team te passen,
is het van belang dat je scholier of student bent. Daarom vragen we of je hetzij kinderbijslag, hetzij
studiefinanciering ontvangt. Verder moet je over een geldig paspoort of identiteitsbewijs beschikken. Om werk
en school/studie goed te kunnen combineren denken we dat je niet meer dan één baan naast school of studie
moet hebben. We verwachten dus dat je ander werk opzegt als je bij ons komt werken.
Het is belangrijk dat je het werk snel onder de knie krijgt, dan wordt het namelijk nog leuker om bij Le
Connaisseur te werken. Je leert het werk het beste als je twee keer per week werkt. Daarom verwachten we dat
je minimaal twee dagen per week beschikbaar bent tussen 14:00 of 17:00 en 23:00, dus je moet van
tevoren bedenken of je daar naast je school of studie, sport, uitgaan enzovoorts wel tijd voor hebt! Om die
twee dagen te spreiden moet één dag op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag vallen en de andere dag op
vrijdag, zaterdag of zondag. Als je niet twee dagen per week in overleg ingeroosterd kunt worden, kun je helaas
niet bij Le Connaisseur werken. Het rooster is drie weken van te voren bekend en vrij vragen voor vakantie,
tentamens kan altijd. Op welke dagen je wel en op welke je niet kunt werken spreek je af met de roostermaker.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn afspraken nakomt zoals opgesteld in de huisregels. Als jij je
afspraken niet nakomt zijn de gasten en je collega’s daar de dupe van en dat is voor niemand leuk.
Ben je jonger dan 18? Dan vragen we je ouders om dit sollicitatieformulier ook te ondertekenen. Om lekker te
kunnen werken, is het van belang dat je ouders achter je sollicitatie staan. We vinden dan ook dat ze moeten
weten welke afspraken jij met ons maakt. Als zij vragen hebben, dan kunnen ze altijd even bellen. De
telefoonnummers staan onderaan.
Als we na je sollicitatie en een gesprek besluiten om met elkaar aan de slag te gaan, maken we een afspraak voor
de eerste werkdag. Dit is een avond waarbij je kunt kijken of je het leuk vindt om bij ons te komen werken. Je
krijgt een informatiepakket om je voor te bereiden. Tijdens je eerste werkavonden word je begeleid door een
ouderejaars collega. Voordat je eerste avond plaats vindt krijg je een arbeidsovereenkomst conform de Horeca
CAO. Daarbij horen huisregels. Die hebben we opgesteld om het werk bij Le Connaisseur voor iedereen leuk,
veilig en gezellig te houden. Je krijgt alle papieren mee naar huis vóór je ze ondertekent. Als je nog geen 18 bent
moet een van je ouders/verzorgers meetekenen. Na je proeftijd stuurt ons hoofdkantoor je Dinner Cheques toe,
zodat je Le Connaisseur ook als gast kunt ervaren.
Nu weet je wat er na je sollicitatie gebeurt. Je weet nu wat we bieden en wat we verwachten. Mocht je toch nog
vragen hebben dan kun je ons altijd bellen.
Veel succes!

Binnen 48 uur nadat je je sollicitatieformulier hebt ingeleverd nemen we contact met je op!
Le Connaisseur Utrecht
Le Connaisseur Eindhoven
Le Connaisseur Den Haag

Oudegracht 59
Kleine Berg 12
Groenmarkt 34

Esther
Kim
Rens

030 – 234 22 32
040 – 246 54 98
070 – 302 04 01

KELNERCODE*:

*IN TE VULLEN DOOR LE CONNAISSEUR

SOLLICITATIEFORMULIER
PERSOONLIJKE GEGEVENS (ALLE VELDEN VOLLEDIG INVULLEN):

VOORNAAM

BSN

ACHTERNAAM

IBANNUMMER

ADRES

NUMMER ID‐BEWIJS

POSTCODE / PLAATS

ID‐BEWIJS GELDIG TOT

MOBIELNUMMER

SOORT

THUISNUMMER

GEBOORTEDATUM

NOODNUMMER

LEEFTIJD

VAN WIE

NATIONALITEIT

E‐MAILADRES

LOONHEFFINGSKORTING

NL

/

/

ID‐KAART/PASPOORT *
/
JAAR

/
M /V*

JA / NEE *

Loonheffingskorting moet toegepast kunnen worden, zie begeleidend schrijven
HUIDIGE OPLEIDING:
TOT

WAT/WIE IS JE BRON VAN INFORMATIE?

SCHOOL / NIVEAU
/

/

POSTER/WEBSITE/VRIENDEN/FAMILIE *
NAAM BEKENDE

PART‐TIME WERKERVARING:
VAN

TOT

NAAM BEDRIJF

FUNCTIE

REDEN VERTREK

VOORKEUR VOOR WAAR JE WILT WERKEN: BEDIENING/BAR/KEUKEN/SPOELKEUKEN* *
BESCHIKBAARHEID (ALTIJD TENMINSTE 1 DAG DOORDEWEEK EN 1 DAG IN HET WEEKEND):
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

BESCHIKBAAR:
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *
ALTIJD / EVENTUEEL / NOOIT *

TIJD VANAF:

IN TE VULLEN DOOR LE CONNAISSEUR
GEBELD OP
DOOR
GESPREK OP
CONTRACT OPHALEN
1e DAG / BEGINTIJD
SCHOENEN
ZELF / LC *

DATUM:

DATUM:

HANDTEKENING SOLLICITANT

HANDTEKENING OUDER / VERZORGER

LEVER DIT FORMULIER SAMEN MET EEN KOPIE VAN DE VOOR EN ACHTERKANT VAN JE ID IN
*DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

