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mijn verlof aanvragen via pdf
AANVRAAG VERLOF Wanneer u graag een weekje verlof wenst te nemen, bent u verplicht dit minimum 1
maand op voorhand schriftelijk door te geven.
AANVRAAG VERLOF - beatavzw.be
â€œeIDâ€• genoemd) of met een â€œtokenâ€•. Indien u uw deel van de aanvraag ouderschapsverlof via
internet ...
Zoeken | RVA
intranets. Log in op het intranet voor medewerkers van stad en OCMW Lier. Wachtwoord vergeten? Neem
contact op met het departement Personeel. Lukt het niet?
Inloggen - Intranet Lier
In onze nieuwe rubriek Visumvragen behandelen wij de meest gestelde vragen over het aanvragen van een
visum voor Thailand. In dit blog beantwoorden we de vraag: â€œWanneer heb ik een toeristenvisum nodig
voor Thailand en hoe vraag ik die aan?â€•
Visumvragen #1: toeristenvisum aanvragen Thailand - Tips
Via APG kunt u de volgende uitkeringen aanvragen: Bovenwettelijke uitkering Een bovenwettelijke uitkering
(BW-uitkering) is een aanvulling bovenop uw Werkeloosheidsuitkering (WW-uitkering).
Uitkeringen - mijnbww.nl
Wat is de levensloopregeling? De levensloopregeling is een regeling waarmee je een deel van je brutosalaris
opzij kon zetten voor onbetaald verlof, om vervroegd met pensioen te gaan of om je pensioen aan te vullen.
E-levensloop van Delta Lloyd
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Kidscasa. Het
kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30- 12.30 uur.
FAQ â€“ Kidscasa
Wanneer men in loopbaanonderbreking is, dan kan men sinds enkele jaren ook online de stand van het
persoonlijk dossier raadplegen, attesten opvragen voor de werkgever, de betalingen bekijken, enzoverder.
Break@Work voorgesteld | Kris Peeters
WebDIV ! WebDIV ! Uw klanten stellen vragen? De DIV helpt u antwoordenâ€¦ â€¢ Ik heb al een plaat.
Wanneer ontvang ik een nieuwe? In hoofdzaak wanneer u een nieuw voertuig in verkeer brengt (nieuw of
tweeNieuwe plaat, nieuwe principes (pdf, 2 p. - 3,6 MB) - goca.be
De gemeente Assen wil een veilige en leefbare gemeente zijn, waar het prettig is om te wonen, werken en
leven. De afdeling vergunningen, toezicht en handhaving heeft hierin een belangrijke rol en draagt zowel
vanuit het stadhuis als op straat bij aan een veilige en levendige stad.
Toezicht en handhaving | Gemeente Assen
Zoek je naar informatie over de job als treinbestuurder? Zie je het zitten om de stap naar deze uitdagende job
te zetten? Dan kan je hier meer informatie vinden, niet alleen over de job maar ook over alles wat om en rond
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dit beroep samenhangt. Ook voor reeds aan de slag zijnde treinbestuurders zijn er handige tools zoals een
agenda, logboek ...
Treinbestuurder: Vraag & Antwoord
De deadline voor het aanvragen van de Subsidie Praktijkleren voor het schooljaar 2017-2018 is op 17
september 2018 verstreken. Op dit moment wordt de Portal Praktijkleren ingericht voor het aanvragen van de
subsidie voor het schooljaar 2018-2019.
123Praktijkleren
Nieuw: Favorieten Je kan elk scherm als favoriet kiezen, waardoor je er meteen kan naar toe gaan via je
startscherm! Klik het sterretje aan in je favoriete schermen!
Personeelssysteem GPS E-Suite
U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van
de maand na uw 68e verjaardag of zodra u eerder met pensioen gaat.
Pensioen opbouwen | Pensioenfonds TNT Express
Maar het ACV-lidmaatschap is meer dan alleen een veilige rugdekking bij vragen of conflicten met je
werkgever of de werkloosheidsverzekering. We zoeken immers naar oplossingen die niet alleen jou maar ook
je collegaâ€™s ten goede komen.
Word lid van het ACV - ACV NATIONAAL
Wil je leraar worden? Een geweldig idee! Het is een uiterst boeiende opleiding. MÃ©t een hoge kans op
werk, zeker in de grootstad! Lethas biedt je een modulaire opleiding met een waaier aan trajecten aan voor
de Specifieke Lerarenopleiding (SLO).
CVO Lethas - Specifieke Lerarenopleiding SLO in Brussel
De Arbocatalogus geeft een overzicht van belangrijke gevaren voor veiligheid en gezondheid op het werk.
Plus de maatregelen die je kunt treffen om die gevaren op te heffen of te beperken.
Arbocatalogus Transport en Logistiek - FNV
Thuis sterven . Een wens van veel mensen als het einde van het leven in zicht is. Thuis sterven is intiem
afscheid nemen in je eigen omgeving en in de nabijheid van geliefden.
Thuis sterven
Uw beoordelingen: 2018 â€œPerfecte service en zeer vriendelijk personeel. Correcte schatting van de EPC
waarde. De dag nadien reeds de resultaten via e-mail.E.
Beoordelingen van onze klanten. - epcnodig.com
Er zijn verschillende soorten keuringen. Iedere keuring heeft verschillende eisen. Hieronder kunt u zien welke
dat zijn, en gelijk ook deze keuring aanvragen.
Doctor on Board | Huisartsenpraktijk Van Philips
3 1. Algemeen Self Service is een programma waarmee u zelf mutaties in de personeels- en
salarisadministratie kunt doorgeven aan Dyade. Het programma werkt met diverse rollen en workflows.
Handleiding Self Service in Youforce - dyade.nl
Reisgenoten: Samen op een polis . Wanneer je terug wilt omdat je medereiziger (reispartner ) voortijdig
terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld i.v.m. een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet
je altijd aantonen dat je samen reist.
Special Isis verzekering voor in het buitenland backpacken
Vrijstelling tachograaf. Hallo, ben ik vrijgesteld van het gebruik van mijn tachograaf als ik voor eigen rekening
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in een straal van 50 km tussen mijn werven rij?
Tachograaf en rij-en rustijden | Opleidingscentrum Lust
Vertrek oude en start nieuwe directeur LIW. Per 1 juli a.s. vertrek ik bij de Landelijke India Werkgroep en ga
ik met pensioen. Graag wil ik iedereen van harte bedanken met wie ik sinds 1982 - soms kort en soms
langdurig - heb samengewerkt.
IndiaNieuws - Archief - Landelijke India Werkgroep
Het is dus een Smith & Wesson .22, een kleinkalibergeweer. Hij kocht dit wapen in januari bij de winkel de
schietclub voor 700 euro. Je hoeft er dus niet voor naar Belgie.
GeenStijl: Dit is het wapen van Tristan
De UNIENFTO is een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de rechtspositionele en
onderwijskundige belangen van haar leden.
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