
Naam:       Tel:                  K.v.K. Nr.:  

Intaker Naam/Paraaf:

Intaker Naam/Paraaf:

Intaker Naam/Paraaf:

FotoAanvraag voor advies toetreding arbeidsmarkt 2018

DPL NR

Departamento di
Progreso Laboral

In verband met de voornemens voor het aanvragen van een verblijfs (werk)vergunning ten behoeve van de ondergenoemde:

D P L Seroe Blanco N0. 4
Oranjestad Aruba

Tel: (297) 5215555 / fax: (297) 5825353

Verlenging Wijziging

Werkgever (Compania)

Contact Persoon/gemachtigde

Man          Vrouw 

Documenten om in te leveren:

Wordt voor de functie:

Opgemaakt op:

1 Kopie arbeidsovereenkomst
2 Geldige vacaturemelding origineel niet ouder dan 3 maanden(dubbelzijdig) voorzien van blauwe stempel Arbeids
    bemiddeling en Re-integratie en volledig in benodigd aantal.
3

4 Deskundigheidsbewijs voorzien van Apostille (diploma’s en certi�caten) van het land van herkomst. 
   Indien getuigschrift van werkervaring gelegaliseerd door een Notaris van het Land van herkomst (Geldt ook voor rijksgenoten.)
5 Kopie voorblad paspoort vergunningsplichtige.
6 Kopie van alle verkregen verblijfs en werkvergunningen. (indien betreft verlenging of wijziging)
7 2 laatste loonstroken (indien betreft verlenging).
8 Kopie I.D werknemer/vergunningsplichtige (speci�ek cedula c.q. uitreksel bevolkingsregister)
9 Indien het een wijziging van werkgever betreft kopie getuigschrift vorige werkgever.
10 Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)
11 Kopie I.D. werkgever
12 DPL verwijzingsformulier van de sollicitatie interview (De Roze sollicitatie formulier)
13 Indien de gevraagde functie, uitwonende dienstbode of huisknecht betreft, 2 laatste loonstroken van werkgever(s)
14 Bij gebruik maken van een gemachtigde,     Machtiginsbrief     Kopie ID gemachtigde      Kopie kvk-Consulant 

door:

verzocht de afgifte van een “Verklaring van Geen

Handtekening directeur/werkgeverDatum

Bezwaar” Toetreding arbeidsmarkt.

Datum in

Datum uit

Datum Herziening uit:

(Aanvraag mag niet ingediend worden door betrokken werknemer/vergunningsplichtige)

20
18

/1

K.v.K. Nr.:

Pasfoto

Vergunnings-

plichtige

Handelsnaam:

Telefoon: Mobiel: Fax:

Soort bedrijf/Instelling:

Naam Directeur/Werkgever:

Adres:

Achternaam:

Geboorte datum:

Verblijf adres op Aruba:

Voorna(a)m(en): Geboorteland:

I.D. Nr.: CVR-NR.:

Telefoon:

Nationaliteit:

(indien gehuwd eerst meisjesnaam/naam echtgenote);

Werknemer/vergunningsplichtige

Bewijs van gestelde eisen bij vacaturemelding van Arbeidsbemiddeling en Reintegratie zoals o.a.;
greencard van Volksgezondheid, bewijs van goedgedrag (Openbare Ministerie) enz.


