Aanvraagformulier onbezoldigde STCW – STAGEVAART
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Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
VLOOT dab
Sir Winston Churchillkaai 2
8400 OOSTENDE
T 059 56 63 11
vloot@vlaanderen.be
www.welkombijvloot.be
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Stagemogelijkheden:
VLOOT biedt een aantal stagemogelijkheden aan boord van de VLOOTvaartuigen aan de kust en te Antwerpen. De stages
gaan in principe door aan boord van de loodsswath WANDELAAR. Kandidaten die specifiek op een ander vaartuig stage
wensen te doen, dienen dit op hun aanvraag aan te duiden en te motiveren.
De stages gaan door telkens van vrijdag 07.30 tot vrijdag 07.30.
Een stageperiode duurt minimaal 1 en maximaal 4 weken.
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Voorwaarden:









Het betreft een onbezoldigde stage;
VDAB cursisten dienen hun aanvraag voor stage in te dienen
via infomaritiem@vdab.be ter attentie van Machteld Decorte of tel. 050 59 03 13
Stagiair dient minstens 16 jaar oud te zijn en geslaagd in het 4e middelbaar;
De kandidaat dient te beschikken over een basiskennis van de Nederlandse taal;
Het aanvraagformulier
o dient persoonlijk ondertekend te worden door de stagiair. Indien de stagiair jonger is dan 18 jaar dient
minstens 1 van de ouders mee te tekenen;
o dient minstens een maand voor de vooropgestelde vaart doorgestuurd te worden naar
stage@welkombijvloot.be samen met:
 een voor de periode van de stage geldig medisch certificaat;
 een ingevuld, ondertekend en gedateerd ‘familiarisatiedocument’;
Persoonlijke beschermingsmiddelen: cfr. ‘familiarisatiedocument’;
Pas na ontvangst van alle documenten en bevestiging door VLOOT met info over de stage ben je definitief
ingepland voor een stagevaart.
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Informatie en vragen:
stage@welkombijvloot.be
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2 bijlagen:
familiarisatieformulier externe stagiairs ref. 4.09
verplichtingen betreffende het dragen van werk en beschermkledij ref 5.04
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In te vullen door de stagiair (hoofdletters):
Naam:

Voornaam:

Geslacht:

Tel/gsm nr:

Adres:
E-mailadres:
Opleidingsinstelling & studiejaar met
vermelding dek/machine:

Motivatie stage-aanvraag:
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Voorkeurdata voor de stagevaart:
1. van

tot

2. van

tot

3. van

tot

4. van

tot

5. van

tot

6. van

tot
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Datum ondertekening

Handtekening
(Naam en hoedanigheid ondertekenaar)

2 bijlagen:
familiarisatieformulier externe stagiairs ref. 4.09
verplichtingen betreffende het dragen van werk en beschermkledij ref 5.04

