
                                                                                                                           
  
 

Sollicitatie oproep Achtste Algemene Volks- en Woningtelling 2012 
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (Censuskantoor) roept hierbij gegadigden op, zich persoonlijk te 
registreren als veldwerker bij de Achtste Algemene Volkstelling. 
(veldwerk periode minimaal 13 aug t/m 3 sept 2012) 

Registratie schema 
District Plaats Dagen Tijd 
Paramaribo 
 

“Ons Huis”, Wagenwegstraat 13.  7, 8, 11 t/m 15 juni en 
18 t/m 22 juni 

9.00u – 18.00u 

Paramaribo Commissariaat Sipaliwini          
Zwartenhovenbrugstraat no. 225 

7, 8, 11 t/m 15 juni en 
18 t/m 22 juni 

9.00u – 15.00u 

Sipaliwini Commissariaat Atjoni 
Commissariaat Apoera 

7, 8, 11 t/m 15 juni en 
18 t/m 19 juni 

9.00u – 15.00u 

Overige districten de respectieve Districtscommissariaten 7, 8, 11 t/m 15 juni en 
18 t/m 19 juni 

9.00u – 15.00u 

 
Vereisten: 

- minimaal in het bezit zijn van een Mulo diploma 
- van onbesproken gedrag zijn 
- representatief voorkomen hebben 
- goede communicatieve vaardigheden bezitten 
- stress bestendig zijn 
- grote mate van nauwkeurigheid bezitten 
- fysiek en psychisch in goede conditie zijn 
- minimale leeftijd 18 jaar en maximaal 55 jaar 
- bereid zijn in teamverband te werken 
- verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
- goede uitdrukkingsvaardigheid hebben in woord en geschrift in het 

Nederlands 
- bereid zijn een 6-daagse training te volgen van maandag 16 t/m 20 juli en 

op maandag 23 juli 2012, voor geselecteerde supervisors/ controleurs/ 
tellers van speciale groepen, een extra training op 30 en 31 juli 2012  

U dient mee te nemen: 
• een recente pasfoto, aan 

de achterkant voorzien 
van uw naam, 
voorna(a)m(en) en ID 
nummer 

• uw legitimatiebewijs (ID 
kaart of  rijbewijs) 

• een blauwschrijvende 
ballpoint 

• het origineel en een kopie 
van uw diploma 

• een studentenpas voor 
personen die thans 
formeel onderwijs volgen 

Ten behoeve van de registratie dient het sollicitatie formulier Census Acht (dat gratis wordt verstrekt) 
ter plaatse volledig te worden ingevuld en ingeleverd. 
Noten: 

1.  Dit formulier kan worden gedownload van de onderstaande URL: 
(http://www.statistics-suriname.org/images/stories/Censusacht/sollicitatieformcensus8.pdf), 
volledig ingevuld en persoonlijk worden ingeleverd op de plaats van registratie. 

2.  Aantrekkelijke vergoeding bij goede prestatie. 
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