
Geachte sollicitant,
 
Met het invullen van dit formulier solliciteert u naar de functie van marinier van Aruba bij de Marinierskazerne Savaneta.

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet u aan de volgende eisen voldoen:

Toelatingseisen:
1. Nederlandse nationaliteit;
2. in bezit van tenminste het diploma EPB (uitstroom);
3. op moment van aanstelling (februari 2011) tussen de 18 en 24 jaar oud zijn;
4. voldoen aan de medische eisen, zoals getoetst bij de Bedrijfsgeneeskundige dienst Aruba;
5. een antecedenten- en een psychologisch onderzoek, alsmede een sport- en zwemtest zijn een onderdeel van de 

selectieprocedure;
6. het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag van de Ministerie van Justitie Aruba;
7. geschiktheid voor het beroep marinier zal worden vastgelegd door een selectiecommissie.

Verplicht mee te sturen documenten met het sollicitatieformulier:
1. uittreksel bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden);
2. kopie geldige cedula en/ of paspoort;
3. kopie diploma hoogst genoten opleidingen (indien in examenjaar kunt u gewoon solliciteren en een 

schoolverklaring inleveren).

__________________________________________________________________________________

   Het ingevulde formulier vóór 31 oktober 2010 sturen naar: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marinierskazerne Savaneta Marinierskazerne Savaneta
Bureau Arubaans Personeel ARUMIL
t.a.v. mevrouw G.F. Diaz eerste luitenant der mariniers van Aruba C.A. Werleman
Tel: 00-(297)-522 5404 Tel: 00-(297)-522 5350 / 522 5351 
Fax: 00-(297)-522 5406 E-mail: ca.werleman@mindef.nl
E-mail: gf.diaz@mindef.nl  

Persoonlijke gegevens

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Nationaliteit

Burgelijke staat

Identiteitsnummer
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Adresgegevens
Het adres invullen waar u daadwerkelijk woont, dus géén postadres

Straat en huisnummer

Wijk/ Woonplaats

Eiland/ Land

Telefoonnummer

Telefoonnummer mobiel

E-mailadres

School/ Opleiding(en)
Welke opleidingen heeft u gevolgd?

(1) School/ Opleiding                                                                          Niveau:
Periode waarin u deze opleiding
heeft gevolgd van                                                   tot

Aantal doorlopende klassen

Diploma behaald ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

(2) School/ Opleiding                                                                          Niveau:
Periode waarin u deze opleiding
heeft gevolgd van                                                   tot

Aantal doorlopende klassen

Diploma behaald ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

(3) School/ Opleiding                                                                          Niveau:
Periode waarin u deze opleiding
heeft gevolgd van                                                   tot

Aantal doorlopende klassen

Diploma behaald ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Cursussen
Alleen de cursussen invullen die u heeft afgemaakt en waar u een diploma of getuigschrift 

van heeft  
   

(1) Naam cursus
Periode waarin u deze cursus 
heeft gevolgd van                                                   tot

(2) Naam cursus
Periode waarin u deze cursus
heeft gevolgd van                                                   tot
(3) Naam cursus
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Periode waarin u deze cursus
heeft gevolgd van                                                   tot

Overige diploma’s, vaardigheidsbewijzen en bekwaamheden

Heeft u een rijbewijs?
ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien ja, welke? Motor/ personenauto/ vrachtwagen/ personenbus
Anders n.l.:

Heeft u een zwemdiploma?
ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien ja, welke?

Heeft u andere diploma’s of 
bekwaamheden die u nog niet heeft 
genoemd?

ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Indien ja, welke?

Talenkennis

Welke talen spreekt u goed?
Papiamento /  Nederlands / Engels / Spaans 
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Een andere taal n.l.:

In welke talen heeft u goede 
   schrijfvaardigheid?

Papiamento /  Nederlands / Engels / Spaans 
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Een andere taal n.l.:

Sport en hobby’s

Welke sporten beoefent u?

Bent u lid van een sportvereniging?
nee/ ja, 
Naam vereniging 
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Welke hobby’s heeft u?

Bent u lid van een andere vereniging?
nee/ ja, 
Naam vereniging: 
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Mogelijk justitieel verleden

Bent u wel eens in aanraking geweest met justitie? ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Wanneer is dit gebeurd?

Voor welk feit was dit?

Laatste 3 werkgevers
Bij welke werkt u momenteel en bij welke werkgevers heeft u nog meer gewerkt?

(1) Naam huidige wekgever? 
Functie/ beroep
Periode bij werkgever gewerkt van                                         tot
(2) Naam vorige werkgever? 
Functie/ beroep
Periode bij werkgever gewerkt van                                         tot
(3) Naam vorige werkgever? 
Functie/ beroep
Periode bij werkgever gewerkt van                                         tot

Naar waarheid ingevuld,
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Plaats: ………………… Datum: …………………… Handtekening: ………………………….
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