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In te vullen door de student*

Naam + voornaam: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GSM-nr: ....................................................................................................................................... E-mailadres: ......................................................................................................................................................

Onderwijsinstelling: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opleiding: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stageperiode van .............. /.............. /20.............. tot.............. /.............. /20.............. op dienst: ...........................................................................................................................................................

 Ik geef toestemming aan AZ Sint-Maarten om mij tot 5 jaar na afloop van deze stageperiode te contacteren voor het bekendmaken 
van vacatures

Ondergetekenden, stagiair en mentor/vervanger, verklaren dat onderstaande punten behandeld werden 
op de eerste stagedag (topic schrappen indien niet van toepassing).

- Identificatiebadge is actief en voorzien van een button voor stagiairs
- Getekende werkpostfiche in de stagemap
- Kopie van het formulier voor gezondheidsbeoordeling (cfr. werkpostfiche, afgeleverd door arbeidsgeneeskundige dienst) in 
de stagemap
- Toelichting bij document basisveiligheid
- Rondleiding op de werkplek
- Tonen van locatie brandblusapparaten op de werkplek
- Tonen van instructiekaart “Acties bij brand” (bevestigd in de gang bij de haspel)
- Tonen van locatie evacuatiewegen en vluchtdeuren op de werkplek
- Dosimeter beschikbaar (enkel  indien contact met ioniserende straling)
- Toelichting rond correct gebruik arbeidsmiddelen (medische apparaten, machines, producten, ...)
- Tonen waar het eenheidsreglement en het document dienstorganisatie van de dienst geraadpleegd kan worden
- Tonen waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden (zie het HR portaal)
- De stagiair nam kennis van het huishoudelijk reglement m.b.t. toegangs- en identificatiebadges en bevestigt de badge te zul-
len gebruiken in overeenstemming met deze bepalingen (zie het HR portaal)
- De stagiair kreeg toelichting over beroepsgeheim, discretie-, vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsplicht en verbindt zich 
tot het naleven hiervan
- De stagiair heeft vooraf aan de start de info m.b.t. de stage op de website van AZ Sint-Maarten gelezen en begrepen

Datum: ............ /............. /20.............. Datum: ............ /............. /20.............. Datum: ............ /............. /20..............

Naam stagiair Naam van persoon die de info gegeven heeft Naam van de hoofdverantwoordelijke

Handtekening Handtekening Handtekening

Gelieve dit formulier na ondertekening door de betrokkenen op de eerste dag van de stage via binnenpost te bezorgen aan 

HR - stage (route 437)

*Jouw gegevens worden, zoals bepaald in de privacyverklaring voor medewerkers van vzw Emmaüs, 5 jaar bewaard na afloop van het huidige academiejaar.

Zie K.B. 25/4/2007, art 13, 8° 27/3/1998


