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Hallo,
Leuk dat je bij ons solliciteert voor een baan! Dit formulier is bedoeld als eerste
kennismaking over en weer. Je vindt hieronder informatie over wat Restaria Ritchie
biedt, wat er van je verwacht wordt en wat er na het inleveren van dit formulier
gebeurt.
Bij Restaria Ritchie werken wij, naast een aantal fulltime krachten, voornamelijk met scholieren en
studenten in deeltijd. Er zijn diverse functies waarin je bij ons kunt komen werken. Op het formulier geef
je aan naar welke functie je voorkeur uitgaat. Mocht er op dat moment geen vacature voor die functie vrij
zijn kun je mogelijk ook in een andere functie aan de slag gaan. Om je werk en school/hobby’s goed te
kunnen combineren zijn wij van mening dat je niet meer dan één baan moet hebben. Wij 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. Je leert het werk het beste als je in het begin
minimaal twee keer per week werkt. We verwachten daarom van je dat je minimaal twee dagen per week
beschikbaar bent tussen 16.00 uur en 22.30 uur. Bedenk daarom van tevoren goed of je daar naast je
school of studie, sport, hobby’s, uitgaan enzovoorts wel tijd voor hebt! Om die dagen (in het begin) te
spreiden werk je één dag op dinsdag, woensdag of donderdag en de andere dag op vrijdag, zaterdag of
zondag. Houdt er rekening mee dat je, nadat je grotendeels bent ingewerkt, ook op zondag beschikbaar
dient te zijn. Onze roostermaker probeert zo veel mogelijk rekening te houden met iedereens voorkeuren,
toch kan het voorkomen dat je niet vrij kunt zijn op een dag waarop je graag vrij wilt zijn. Houdt er rekening
mee dat je in de horeca vaak werkt op tijden waarop mensen vrij zijn, zoals: avonden, weekenden,
feestdagen en festivaldagen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn afspraken nakomt zoals
opgesteld in de huisregels.
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vragen wij je ouders om dit sollicitatieformulier ook te ondertekenen. Wij
vinden het belangrijk dat je ouders achter je sollicitatie staan. Wij vinden het belangrijk dat zij weten welke
afspraken jij met ons maakt. Als zij vragen hebben, dan kunnen ze altijd even bellen: (0413) 292711.
Als wij, na jouw sollicitatie en een gesprek, besluiten om met elkaar aan de slag te gaan, maken wij een
afspraak voor je eerste werkdag. Je krijgt vooraf een informatieboekje om je voor te bereiden. In dit
informatieboekje staan onze huisregels, deze hebben wij opgesteld om het werk bij Restaria Ritchie voor
iedereen leuk, veilig en gezellig te houden. Op je eerste werkdag word je begeleid door een ervaren
collega. Na je eerste werkdag horen we graag van je hoe je deze dag ervaren hebt. Vervolgens plannen
we je nog vijf dagen in. Na je proeftijd van zes werkdagen bespreken wij de voortgang, tijdens deze
voortgang besluiten wij of de arbeidsrelatie wordt voortgezet of verbroken.
Het uitbetalen van je salaris gebeurt op basis van payrolling. Bij payrolling sta je niet op de loonlijst bij
Restaria Ritchie maar bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in juridisch en administratief werkgeverschap.
De payrolling bij ons wordt verzorgd door Connexie (www.connexie.net). Voorafgaand aan je eerste
officiële werkdag dien je, jezelf in te schrijven bij Connexie, zodat zij jouw uitbetaling kunnen verzorgen.
Meer informatie hierover ontvang je tegelijk met het informatieboekje.
Nu weet je wat wij bieden, wat wij van iemand verwachten en wat er na je sollicitatie gebeurt. Mocht je nog
vragen hebben dan kun je ons altijd bellen. Binnen 5 werkdagen nadat je, je sollicitatieformulier hebt
ingeleverd nemen wij contact met je op!
Veel succes!
Restaria Ritchie
Torenstraat 28 · 5473EL Heeswijk-Dinther · (0413) 29 27 11
restariaritchie@live.nl · www.restariaritchie.nl Instagram, Facebook en Twitter: @restariaritchie
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SOLLICITATIEFORMULIER
Persoonlijke gegevens
Geslacht

Man

Vrouw

Voornaam

Achternaam

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Thuis

E-mailadres
Leeftijd

Geboortedatum

Nationaliteit
Opleidingen
Huidige opleiding

School en niveau

Einde opleiding

Vorige opleidingen

School en niveau

Diploma behaald

School en niveau

Diploma behaald

Ben je van plan na je huidige opleiding nog een studie te gaan volgen?

Ja

Nee

Werkervaring
Gewerkt van

Gewerkt tot

Naam bedrijf

Functie

Sport en hobby’s
Sport of hobby

Trainingsdag(en) en tijd(en)

Wedstrijd(dag) en tijd(en)

Beschikbaarheid
Dag

Van

Tot

Dag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ik solliciteer voor de functie van

Van

Tot

Open sollicitatie

Zet in onderstaand vak je handtekening. Ben je jonger dan 18 jaar? Laat dan ook je ouders even tekenen!
Datum

Handtekening (sollicitant)

Datum

Handtekening (ouders)

Wil je ook een duidelijke (pas)foto van jezelf bij dit formulier inleveren?
Bedankt voor je interesse in Restaria Ritchie! Denken wij dat jij geschikt bent om ons team te komen versterken? Dan nodigen wij
je zo snel mogelijk uit voor een eerste kennismakingsgesprek!
Restaria Ritchie
Torenstraat 28 · 5473EL Heeswijk-Dinther · (0413) 29 27 11
restariaritchie@live.nl · www.restariaritchie.nl Instagram, Facebook en Twitter: @restariaritchie
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