
 

Sollicitatieformulier Zorgverlener 

Persoonlijke gegevens 

We zijn benieuwd naar uw interesses zodat we een goede match kunnen maken met onze cliënten. 
Geef hieronder aan door middel van kruisjes waar uw voorkeur naar uitgaat. 
X= geïnteresseerd XX= leuk XXX= erg enthousiast. 

Beschikbaarheid 

Voornaam/voorletters Achternaam

Adres Postcode

Woonplaats Telefoon

Mobiele nummer E-mail

Geboortedatum M/V

Waarom bent u geïnteresseerd in het werken bij Thuiszorg Totaal Arnhem?

Hoe heeft u van ons gehoord?

Koken Muziek Kunst Natuur Sport

Politiek Maatschappij Economie Reizen Techniek

Religie Spiritualiteit Overige

Hobby's



Per wanneer bent u beschikbaar? …........................ 

Kruis hieronder uw beschikbaarheid aan: 

Thuiszorg Totaal Arnhem kan u geen garantie geven op de roostering of het aantal uren. Wij doen 
ons best om zoveel mogelijk met uw voorkeuren rekening te houden. 

Voorkeuren: 

Kruis hieronder aan, in welke gemeenten u kunt werken: 

Kruis hieronder aan welke type zorgverlening u zou kunnen doen: 

Om diensten als boodschappen doen, uitstapjes maken en incidenteel vervoer te mogen doen, moet 
u beschikken over een geldig rijbewijs en een actuele autoverzekering, indien u over een eigen auto 
beschikt. Beiden zullen worden gecontroleerd. 

Heeft u de juiste kennis en ervaring om te assisteren bij: 

Beschikt u over een rijbewijs? Ja Nee

Beschikt u over een auto? Ja Nee

0 tot 10 uur per week Hele week 's Avonds

10 tot 20 uur per week 's Ochtends  's Nachts

Meer dan 20 uur p.w. 's Middags Weekend    

Arnhem Lingewaard Overbetuwe

Renkum Rheden Zevenaar e.o.

Individuele begeleiding Voorbereiden/bereiden van maaltijden

Begeleiding 
huishouding

Boodschappen doen/winkelen*

Dementie begeleiding Incidenteel vervoer*

Persoonlijke verzorging Uitstapjes maken*

Wassen Incontinentie

Aankleden Mobiliteit

Verzorging Cognitieve stoornissen



Kwalificaties: 

Opleiding: 

Training: 

Werkervaring: 

Huidige werkgever: 

Zou u diensten kunnen leveren indien een cliënt een huisdier heeft? Ja Nee

Zou u diensten kunnen leveren indien een cliënt rookt? Ja Nee

Beschrijf relevante levenservaring waaruit blijkt dat u wilt werken met senioren:

Beschrijf relevante werkervaring voor senioren in het verleden:

Omschrijf wat u het leukst vindt/lijkt aan het werken met senioren:

Omschrijf wat u minder leuk vindt/lijkt aan het werken met senioren:

Opleiding: Diploma Ja Nee

Opleiding: Diploma Ja Nee

Opleiding: Diploma Ja Nee

Training: Certificaat Ja Nee

Training: Certificaat Ja Nee

Training: Certificaat Ja Nee



  

Vorige werkgever: 

Achtergrond: 

Referenties: 

Vul onderstaand volledig in, zowel professionele als twee persoonlijke referenties. Uw sollicitatie 
wordt niet in overweging genomen indien u niet bereid bent om dit in te vullen. Wij kunnen contact 
opnemen met uw referenties, dus stel hen bij voorkeur op de hoogte.   

Professionele referenties: 

Bedrijfsnaam: Adres:

Datum in dienst: Datum uit dienst:

Functie:

Verantwoordelijkheden:

Reden uit dienst:

Mogen we contact opnemen? Ja /Nee

Bedrijfsnaam: Adres:

Datum in dienst: Datum uit dienst:

Functie:

Verantwoordelijkheden:

Reden uit dienst:

Mogen we contact opnemen: Ja /Nee

Kunt u een verklaring omtrent goed gedrag overleggen? Ja Nee

Bent u in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld geweest? Ja Nee

Naam: Telefoonnummer:

Geschikte contacttijd: Relatie:

Aantal jaren dat u elkaar kent:

Naam: Telefoonnummer:

Geschikte contacttijd: Relatie:

Aantal jaren dat u elkaar kent?



Persoonlijke referentie: 

Ondertekening: 

De ondergetekende verklaart hiermee het sollicitatieformulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Handtekening sollicitant:                                                                 Datum:      

                                        
Stuur dit formulier per mail naar arnhem@thuiszorgtotaal.nl of per post naar Bruningweg 23-I, 
6827 BM Arnhem. 

Thuiszorg Totaal Arnhem, 026-2022076

Naam Telefoonnummer:

Geschikte contacttijd: Relatie:

Aantal jaren dat u elkaar kent:

Naam: Telefoonnummer:

Geschikte contacttijd:

Aantal jaren dat u elkaar kent:

mailto:arnhem@thuiszorgtotaal.nl

