
AANKONDIGING VOOR DE AANVRAAG OF DE AANBIEDING  
VAN EEN JOB OF EEN STAGE  

 
Ter bescherming van de persoonlijke gegevens, werd beslist de manier van 
presentatie en publikatie van de aankondigingen op het Jobplatform te 
veranderen.  
 
Enkel aankondigingen opgemaakt in het Italiaans, of het Frans of het Engels, die 
(een deel van) de hieronder gevraagde informatie bevatten, komen in 
aanmerking om gepubliceerd te worden : 
  
1. Student – Studente  
2. Mijnheer – Mevrouw 
3. Leeftijd: (bv.: 18 jaar ; geboren in 1985) (geen geboortedatum vermelden)  
4. Moedertaal 
5. Drukt zich vlot uit in / Heeft een goede kennis van de volgende talen: … (kies 
één van de twee formules voor elke taal die wordt vermeld in uw aankondiging) 
6. Diploma(‘s)  
7. Professionele ervaring (korte beschrijving) 
8. Beschrijving van uw karakter in twee woorden  
9. Aanvraag / Aanbieding -  Job / Stage 
10. Gewenste datum en periode voor de job of stage 
11. E-mail adres of correspondentieadres waarop u kan gecontacteerd worden 
voor bijkomende inlichtingen zoals uw CV of werkvoorwaarden. 
 
Om de opmaak van uw aankondiging te vergemakkelijken, hierbij graag 
twee voorbeelden: 
  
- Studente in Servizi Alberghieri, 19 anni, socievole e lavoratore, parla 
correttamente italiano, francese, inglese, tedesco e olandese, cerca uno stage di 
tre mesi in un albergo o ristorante in Lombardia. Ha già effettuato uno stage 
presso il Ritz nel 2012. Disponibile dal mese di giugno 2013. Per ottenere il CV 
completo, si prega di contattare l’interessato all’indirizzo X.Y@mail.com. 
 
- Ristorante offre uno stage non retribuito a luglio ed agosto 2013 ad un(a) 
studente che abbia compiuto almeno i primi due anni di studi in Servizi della 
Ristorazione. Per ogni ulteriore informazione o per inviare CV, si prega di 
contattare il Ristorante X, via Lucullus 1, 20123 Milano. 
 
 
Aankondiging (maximum 10 regels) (te sturen naar milan@diplobel.fed.be ): 
 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 



(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
 
Ik bevestig hierbij dat de informatie die wordt verstrekt in de hierbij gevoegde 
aankondiging correct is, in het bijzonder wat betreft mijn leeftijd.  
 
Ik ga akkoord met de publicatie van de in de aankondiging verstrekte informatie 
op de website of in de Nieuwsbrief van het Consulaat Generaal van België te 
Milaan.  
 
Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van en te aanvaarden dat  : 

- het Consulaat Generaal zich ertoe verbindt mijn volledige identiteit of 
enige andere informatie die mij betreft en die niet in de aankondiging 
staat, niet zal vrijgeven ; 

- job- of stageaanvragen van minderjarigen niet in overweging zullen 
worden genomen ; 

- het Consulaat Generaal zich het recht voorbehoudt een aan haar 
overgemaakte aankondiging niet te publiceren, zonder de weigering te 
moeten rechtvaardigen.   

 
Opgemaakt te ……………………….op ………………… 
 
Handtekening : 
 
Naam en voorna(a)m(en) (in hoofdletters) : 


