
 

Aanmeldformulier vakantiewerk bij Firma Goodijk 
 
 

* Het kinderbijslagnummer (registratienummer) is het Burgerservicenummer van diegene die 
voor het kind de kinderbijslag ontvangt. 
** Minimaal 3 weken vakantiewerk is verplicht 
 

 
“Bij inlevering van dit inschrijfformulier, schrijven wij jou pas op de lijst”. 
Tevens kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) meebrengen. 

 
 

Graag vóór inlevering van dit formulier de werkregels doorlezen, staat op volgende 
pagina. 

 

 
Firma Goodijk 
Slachte 6 
8855XB Sexbierum 
Tel. 0517 – 392566 
Mobielnr. Murk:  06 - 23631774 
Mobielnr. Wiebe:  06 - 22696997 
Mobielnr. Jaap: 06 - 12454477 

 
 

Graag één week voordat je beschikbaar bent bellen naar één van de bedrijfsleiders. 

 
Aanmeldformulier ontvangen door: 
Datum: 
  

Voorletters en achternaam  

Roepnaam  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Telefoonnummer mobiel  

Emailadres  

Geboortedatum  

BSN nummer  

Studiefinanciering correspondentienummer of 
kinderbijslagnummer* 

 

Bankrekeningnummer   

Wanneer vrij van school  

Welke weken ga je zelf met vakantie** Week 



 

Werken bij Firma Goodijk, Sexbierum 
 
 

1.   Wees uiterlijk 10 minuten voor aanvang werk aanwezig op het bedrijf. 
 

2.   Te laat aanwezig?! 
Bij twee keer te laat, moet er worden getrakteerd op taart! 

 

3.   Draag schone en stevige werkkleding 
Draag stevige schoeisel.  
Heb altijd schone werkkleding bij de hand, zoals regenkleding en laarzen.  
Het dragen van wantjes bij het broccoli snijden is niet verplicht, als ze wel gebruikt 
worden houdt deze dan ook schoon. 
 

4.   Zorg voor schone handen, armen en hoofd 
Was regelmatig de handen en armen. In ieder geval bij het starten van de 
werkzaamheden, na toiletbezoek en neussnuiten. 

 

5.   Geen open wonden 
Bij open wonden aan hoofd, hals, armen en handen vraag bedrijfsleider om hulp en 
gebruik pleisters of verband. 
 

6.   Besmettelijke ziekten 
Direct melden bij de bedrijfsleider. 
 

7.   Roken of gebruik van drugs is verboden in de loods en in de buurt van het product 
 

8.   Eten en drinken 
Eten en drinken alleen in de kantine. Bij werken op het land, volg instructies 
bedrijfsleider. 
 

9.   Deponeer afval in de daarvoor bestemde bak/container 
 

10.   Houd eigen werkplek schoon 
 

11.   Meld calamiteiten bij de bedrijfsleider 
 

12.   Opruimen gereedschap 
Gereedschap en materiaal na gebruik direct opruimen op de daarvoor bestemde 
plaatsen. 

 

13.   Houd er rekening mee dat de werktijden variabel zijn 
 

14.   Je dient altijd een identiteitsbewijs bij je te hebben 
 

15.   Wij volgen de CAO Open Teelten, netto-uurloon wordt gehanteerd volgens leeftijd 
 

16.   Het loon wordt uitbetaald in de eerste week van de nieuwe maand via de bank 
 
 
 
 


