SOCIAAL SECRETARIAAT “WIJ HELPEN”
Vereniging zonder winstoogmerk – Erkend sociaal secretariaat
Erkenningsnummer 790
Pand 349
8790 Waregem
tel. : 056/62.04.60 fax: 056/62.04.70
email : wijhelpen@wijhelpen.be
Erkenningsnummer 793
Marktplaats 11
8810 Lichtervelde
tel. : 051 69 11 00 fax: 056/62.04.70
email : Lichtervelde@wijhelpen.be

WERKNEMERSFICHE
Identiteit van de werkgever
Werkgever:

Aansluitingsnummer:

……………………………………………………………………

………………………………

Identiteit van de werknemer
Naam: …………………………………….

Voornaam:………………………………

Rijksregisternr: . . . . . . / . . . - . .

M/V

Geboortedatum: ……/……/………………................

Geboorteplaats: ………………………..

Nationaliteit ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
KM huis/werk: …..km
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………..
Dimona-aangifte door ‘Wij Helpen’: ja / neen
Gezinstoestand
Burgerlijke staat: ……………………………………...
Partner:

Ten laste: ja / neen

Kinderen:

Aantal kinderen…………………………

Ten laste: ja / neen
verklaring
bedrijfsvoorheffing verplicht

Andere personen ten laste ?

…………………………………………………………………………….
Opleiding

Hoogste

o

Lager onderwijs

o

Bach +

opleiding:

o

Lager secundair

o

Master

o

Hoger secundair

o

Master +

o

Bach

o

PHD

Schoolverlater sinds ……../ ……../ ……………

Tewerkstellingsgegevens
Datum in dienst: ….. / ….. / ……

Datum uit dienst: ….. / ….. / ……

interim-periode vóór eerste contract
van ….. / ….. / …… tot ….. / ….. / ……

Werkloos geweest
van ….. / ….. / …… tot ….. / ….. / ……

Functieomschrijving: …………………………………………………………………………………………..
Beroepscategorie : ………………………………………………………………………………………………
Paritair comité: …………………………………………………………………………………………………..
Pc 124

Nr bouwkaart huidige maand…………………….Volgende maand….…………………………

Dient het contract opgemaakt te worden door ‘Wij Helpen’? Ja / Neen

Soort contract:

Statuut:

Overeenkomst:
o

Gewoon

o

Onbepaalde duur

o

Student

o

Bepaalde duur

o

Leercontract

o

Bepaald werk

o

Industrieel leercontract

o

Vervangingsovereenkomst

o

Sportbeoefenaar

o

Tijdelijk werk

o

Huispersoneel

o

Extra

o

Andere: …….

o

Handelsvertegenwoordiger

o

Flexi job

o

Gepensioneerd

o

Arbeider PC: ………....

o

Bediende PC:…………

o

Zelfstandige

Arbeidsduur

Voltijds of deeltijds ?

Gemiddelde arbeidsduur Q/S:

…………………

Uurrooster:
Maandag: ……. u

Van

………

tot

………

en van

……..

tot

………

Dinsdag: …… u

Van

………

tot

………

en van

……..

tot

………

Woensdag: …… u

Van

………

tot

………

en van

……..

tot

………

Donderdag: …… u

Van

………

tot

………

en van

……..

tot

………

Vrijdag: …… u

Van

………

tot

………

en van

……..

tot

………

Zaterdag: …… u

Van

………

tot

………

en van

……..

tot

………

Zondag: ……. u

Van

tot

………

en van

……..

tot

………

TOTAAL …………..u

Met Inhaalrust (IR): Ja / Neen

o

Betaald

o

Onbetaald

Loongegevens

Bruto Uurloon: ……………………………………

Voorschot: ……………………………………………

Bruto maandloon: …………………………………

Bijkomende
voordelen:

Maaltijdcheques:

Totale waarde:
Werkgeversaandeel:

Andere:

…………………………
…………………………
…………………………

………………………….
………………………….

Beroepservaring: ……… jaren ……. Maanden (zie verklaring op eer)

Firmawagen:

Benzine / Diesel / LPG/ Hybride
Nummerplaat:
Cataloguswaarde:
(Btw inclusief – excl
kortingen)

Datum eerste
inschrijving:
CO2 uitstoot:
Persoonlijke bijdrage:

Sociaal abonnement:

Privé / Openbaar vervoer / Georganiseerd gemeenschappelijk

Fietsvergoeding:

Ja / Neen

Loonbeslag:

Ja / Neen

Betaalwijze

Bankrekeningnummer: …………………………………………………………………………………………..

Handtekening Werkgever

Handtekening Werknemer

…………………………….

……………………………..

