VERKIEZINGEN DEPARTEMENTSRAAD
DEPARTEMENT ONDERWIJS & PEDAGOGIE
Kandidaatstelling als mannelijke vertegenwoordiger van het personeel
Aan de voorzitter van het Kiesbureau
Nijverheidskaai 170 , 1070 Brussel

Ondergetekende,
De heer
Naam : ........................................................ Voornaam : .........................................................…................
Adres : ......................................................................................................................................…….............
.....................................................................Tel : ....................………..GSM : .............................................
Geboortedatum : ....../....../...... Nationaliteit : .................................................................................…….......
E-mail : ……………………………………………

lid van het personeel van het/de departement(en) :
........................................................................................................................…………………………….......

verklaart tewerkgesteld te zijn in bovenvermeld departement op 30.03.2017 en te voldoen aan de
voorwaarden van verkiesbaarheid en stelt zich kandidaat voor de verkiezing tot vertegenwoordiger van
het personeel van het departement ONDERWIJS & PEDAGOGIE.
Naam en voornaam van de vrouwelijke kandidaat: ……………………………..........

Datum, ... / .../ 2017
Handtekening,
...............................................................
Curriculum vitae : apart bij te voegen (niet verplicht)
Deze kandidaatstelling dient uiterlijk op maandag 08.05.2017 om 9u30 ofwel persoonlijk tegen
ontvangstbewijs ofwel via email (annemie.de.rouck@ehb.be) ingediend te worden in de zetel van het
kiesbureau, Nijverheidskaai 170 te 1070 Anderlecht (4de verdieping)
In elke kandidaatstelling wordt tevens de medekandidaat aangeduid. Op straffe van onontvankelijkheid
van de betrokken kandidaatstellingen mag niemand meerdere kandidaatstellingen indienen én dient elke
kandidaatstelling te bestaan uit één vrouwelijke en één mannelijke kandidaat.
De voorzitter van het kiesbureau zal op het adres van de zetel van het kiesbureau op 08.05.2017 om
15u00 publiekelijk de eventuele onontvankelijkheid van de kandidatuur zal meedelen. Deze mededeling
geldt als enige officiële kennisgeving.

VERKIEZINGEN DEPARTEMENTSRAAD
DEPARTEMENT ONDERWIJS & PEDAGOGIE
Kandidaatstelling als vrouwelijke vertegenwoordiger van het personeel
Aan de voorzitter van het Kiesbureau
Nijverheidskaai 170 , 1070 Brussel

Ondergetekende,
Mevrouw
Naam : ........................................................ Voornaam : .................................................................…........
Adres : ................................................................................................................................................….......
.................................................................Tel : ........................................GSM : ...........................................
Geboortedatum : ....../....../...... Nationaliteit : ...................................................................................…..........
E-mail : …………………………………………

lid van het personeel van het/de departement(en):
..................................................................................................................................

verklaart tewerkgesteld te zijn in bovenvermeld departement op 30.03.2017 en te voldoen aan de
voorwaarden van verkiesbaarheid en stelt zich kandidaat voor de verkiezing tot vertegenwoordiger van
het personeel van het departement ONDERWIJS & PEDAGOGIE.
Naam en voornaam van de mannelijke kandidaat: ……………………………..........

Datum, ... / .../ 2017
Handtekening,
...............................................................
Curriculum vitae : apart bij te voegen (niet verplicht)
Deze kandidaatstelling dient uiterlijk op maandag 08.05.2017 om 9u30 ofwel persoonlijk tegen
ontvangstbewijs ofwel via email (annemie.de.rouck@ehb.be) ingediend te worden in de zetel van het
kiesbureau, Nijverheidskaai 170 te 1070 Anderlecht (4de verdieping)
In elke kandidaatstelling wordt tevens de medekandidaat aangeduid. Op straffe van onontvankelijkheid
van de betrokken kandidaatstellingen mag niemand meerdere kandidaatstellingen indienen én dient elke
kandidaatstelling te bestaan uit één vrouwelijke en één mannelijke kandidaat.
De voorzitter van het kiesbureau zal op het adres van de zetel van het kiesbureau op 08.05.2017 om
15u00 publiekelijk de eventuele onontvankelijkheid van de kandidatuur zal meedelen. Deze mededeling
geldt als enige officiële kennisgeving.

