
Coffeeshop “Dreadlock & Jetset”

Beste sollicitant,

De twee coffeeshops; Dreadlock en Jetset zijn een begrip in Nijmegen en in de 
wijde omtrek. Gelegen in het centrum hebben wij een goede bekendheid. Dit niet 
alleen vanwege onze grootte (samen de grootste in Nijmegen en omgeving) maar 
ook door ons ruime assortiment van constante kwaliteit voor een lage prijs. Onze 
klanten komen dan ook in grote verscheidenheid: binnenlanders, buitenlanders, 
oud en jong (minimaal 18 jaar met een geldig legitimatiebewijs).

Wat verwachten wij van de medewerkers:
• Beleefdheid naar de klanten toe.
• Goede communicatieve vaardigheden tegenover klanten, collega’s en 

directie.
• Een verzorgd uiterlijk.
• Kennis van je taken, je rooster en je verantwoordelijkheden.
• Het kunnen werken, zowel zelfstandig als in teamverband.
• Eerlijkheid en openheid naar collega’s en directie.
• Een duidelijke scheiding tussen werk en privé.
• Beschikbaar voor minimaal 2 diensten, ook in het weekend.  

Ben jij de persoon die aan de bovenstaande verwachtingen voldoet en vinden wij 
dat, na beoordeling van je sollicitatieformulier ook. Dan zullen we telefonisch 
contact met je opnemen om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Alvast bedankt voor je sollicitatie,
De directie van Dreadlock & Jetset.

  



Vul hieronder van je laatste 2 werkplekken een aantal gegevens in
Naam en adres   
bedrijf 1:
Begin en einddatum:
Hoe omschrijf je
dit bedrijf?

Wat was je functie?
Wat waren je
werkzaamheden?
Naam en adres
bedrijf 2:
Begin en einddatum:

Hoe omschrijf je
dit bedrijf?

Wat was je functie? 

Wat waren je 
werkzaamheden?
Wie was/is je laatste werkgever en wat was/is de reden van je vertrek?

Waarom wil je in de horeca/coffeeshop werken?

Waarom wil je in Dreadlock/Jetset werken?



----Curriculum Vitae----
         Achternaam:

            Voornaam:
                           Adres:

Postcode + plaats:
 Telefoonnummer:

  Geboortedatum/plaats:
       Nationaliteit:
         Man/Vrouw:
Burgerlijke staat:
       Sofi-nummer:
Paspoort-

         /ID kaart nummer:
Particulier/ziektekosten

         Verzekering:
Part- of fulltime?

  Hoeveel uur per maand:
Studeer je? 

        Zo ja, welke studie?
       Wat zijn je hobby’s?
Wat zijn je plannen voor

        de toekomst?
Verkeer je in goede gezondheid?
Zo nee, welke klachten heb je?

Ik verklaar dit sollicitatieformulier naar waarheid te hebben 
ingevuld

te Nijmegen, Datum: Handtekening:

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
!! Let op: INLEVEREN MET KOPIE van je ID-kaart of PASPOORT!!

(Foto moet duidelijk zijn)


