Solliciteren bij Van Zaal Transport
Fijn dat je bij ons wil solliciteren. In dit document leggen we uit hoe onze sollicitatieprocedure werkt en hoe wij
omgaan met jouw persoonsgegevens.
Plaatsing vacatures
Vacatures plaatsen wij altijd op onze eigen website. Daarnaast plaatsen wij vacatures op externe vacaturesites en
op onze social media kanalen.
Solliciteren bij Van Zaal Transport
Je kunt reageren op onze vacatures door een e-mail te sturen naar vacatures@vzt.nl of door het
sollicitatieformulier op onze website in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om te solliciteren via externe
vacaturesites.
Reactietermijn
Zolang de vacature op onze website staat, kun je reageren. Het kan gebeuren dat je een afwijzing ontvangt terwijl
de vacature nog online staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat we zien dat je niet aan de functie-eisen voldoet
of doordat we meerdere mensen voor de desbetreffende functie zoeken.
Reactie op sollicitatie
Zolang de vacature op onze website staat, kun je reageren. Van Zaal Transport hecht er waarde aan dat iedereen
een reactie op zijn/haar sollicitatie krijgt. Daarom ontvang je van ons binnen twee weken na je sollicitatie een
bevestiging van je sollicitatie. Binnen vier weken krijg je een inhoudelijke reactie op je sollicitatie (afwijzing of
uitnodiging voor een gesprek). Mocht dit onverhoopt langer duren (bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes) dan
informeren we je hierover. Mocht het zo zijn dat je vier weken na het sturen van je sollicitatie niets hebt gehoord,
neem dan contact met ons op.
Privacy
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met jouw privacy. De gegevens die jij middels jouw sollicitatie met ons
deelt, gebruiken wij alleen om contact met jou op te nemen en om een beeld van jou te krijgen, zodat we kunnen
bepalen of je geschikt bent voor de functie. Alleen daartoe bevoegde personen hebben met hun persoonlijke
inlogcodes toegang tot onze mailbox met vacatures. Zij hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot
gegevens van sollicitanten. Zij mogen gegevens alleen intern delen als dit noodzakelijk is voor het
sollicitatieproces. Jouw gegevens verstrekken we niet aan derden. Alleen wanneer je solliciteert voor de functie
chauffeur met de standplaats Venlo delen we jouw sollicitatie mogelijk met onze selectiepartner in Venlo. Mocht
er ondanks al onze beveiligingsinspanningen toch sprake zijn van een datalek waarbij jouw privacy ernstig wordt
geschaad, zijn wij verplicht daar melding van te maken.
We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. We bewaren gegevens van sollicitanten maximaal drie
jaar. Gegevens bewaren wij om eventuele vragen over afwijzingen goed te kunnen beantwoorden en te kunnen
nagaan of je al eerder bij ons hebt gesolliciteerd. Wanneer we gegevens langer willen bewaren, vragen we jouw
toestemming hiervoor.
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij over jou hebben verzameld (jouw gestuurde sollicitatie) in te zien
en ons te verzoeken wijzigingen aan te brengen in jouw gegevens. Ook mag je ons verzoeken om jouw gegevens
te verwijderen.
Vragen en klachten
Heb je vragen of klachten over onze sollicitatieprocedure of onze omgang met jouw persoonsgegevens? Dan mag
je contact met ons opnemen via vacatures@vzt.nl.

