
EUROPESE AUTORITEIT VOOR VOEDSELVEILIGHEID
SOLLICITATIEOPROEP VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(alle relevante onderdelen moeten naar behoren worden ingevuld (als de papieren versie gebruikt wordt, in blokletters met ZWARTE INKT), ook als
nog verdere documenten worden bijgevoegd. Het ingevulde formulier moet van handtekening en datum worden voorzien)

Het formulier moet volledig worden ingevuld.

1. Achternaam (1):………………………………………………………….. Voornamen:………………………………………………………

Titel:……………………………………………………………. 

3. Geboortedatum: dag: ..........................................  maand: .............................  jaar: ...................................

4. Geslacht: man vrouw

5. Nationaliteit:

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

6.  Talenkennis:
Vul in het desbetreffende vakje het cijfer 1, 2 of 3 in:
1 voor uw moedertaal of eerste taal;
2 voor uw tweede taal of talen;
3 voor alle andere talen die u kent.

DA DE EL EN ES FR IT NL PT FI SV Andere
(preciseren)

7 Huidige werkgever (ook als u als zelfstandige werkzaam bent of werkloos, moet u dat hier vermelden)

Naam:

Adres:

                                                     
(1) BELANGRIJK: Dit is de naam waaronder uw sollicitatie wordt geregistreerd.  Vermeld deze naam in alle correspondentie.  Als de bijgevoegde
diploma's of getuigschriften op een andere naam gesteld zijn (bv. uw meisjesnaam), gelieve u deze hieronder te vermelden.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(2) Gelieve de diensten van de Commissie van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.

2. Correspondentieadres (2):
  ............................................................................................................................................................................................................................................ Nr:............................................................
 Postcode: ...............................................  Plaats: .........................................................................................................  Land:...............................................................................

 Telefoonnummer: ....................................................... E-mailadres: .......................................................................

  Faxnummer: ................................................................................

 Telefoonnummer overdag: ..................................................................................................................................................



8. Geef met enkele sleutelwoorden aan op welke gebieden u aan het werk van de raad van bestuur denkt te kunnen bijdragen

(1)

(2)

(3)

Overige:

8a.  Geef een korte beschrijving van uw ervaring met betrekking tot de voedsel- en voederveiligheid of andere gebieden die voor het
werk van de Autoriteit van belang zijn.



9. Gelieve hier aan te geven of u kunt worden aangemerkt als een van de vier leden met banden met organisaties die de consumenten
en andere belangengroepen met betrekking tot de voedselketen vertegenwoordigen.

JA   NEE

Indien JA geantwoord:
a) consumenten: vermeld naam en adres van de organisatie(s):

b) andere belangengroepen met betrekking tot de voedselketen: vermeld naam en adres van de organisatie(s):
 

10. Inlichtingen over directe of indirecte belangen die relevant zijn voor de opdracht van de Autoriteit (de omvang van eventuele
financiële belangen en de namen van familieleden hoeven hier niet te worden vermeld)

(1) Directe belangen (financiële voordelen door werk in loondienst of op contractbasis, investeringen, vergoedingen enz.):

(2) Indirecte belangen (indirecte financiële voordelen zoals beurzen, sponsorships of andere voordelen):

(3) Belangen als gevolg van de beroepsactiviteit van de sollicitant of diens naaste familieleden:



(4) Lidmaatschappen van organisaties/verenigingen/clubs die belang hebben bij het werk van de Autoriteit

(5) Andere belangen of gegevens die de sollicitant relevant acht:

11. Verklaring

1. Ik verklaar op erewoord dat de in dit sollicitatieformulier verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn.
2. Ik verklaar tevens op erewoord onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Unie en mijn rechten als staatsburger te

bezitten.
3. Ik verbind mij tot het verstrekken van bewijsstukken met betrekking tot mijn sollicitatie zodra mij daarom wordt verzocht; het is

mij bekend dat, wanneer ik dat zou nalaten, mijn sollicitatieformulier als nietig kan worden beschouwd.
4. Ik verklaar hierbij dat ik bereid ben mij ertoe te verbinden om op onafhankelijke wijze in het openbaar belang te handelen en

opgave te doen van al mijn directe en indirecte belangen die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan mijn
onafhankelijkheid.

5. Ik ben bereid zowel een vierjarige als een zesjarige ambtstermijn te aanvaarden indien die mij wordt aangeboden door de Raad.

Datum en handtekening:

Bijgevoegd dienen te worden:

- een schriftelijke motivering van de sollicitatie;
- een curriculum vitae van maximaal 3 bladzijden.


