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Ansökan om anställning som………………………………………….
ARBETSTID

Heltid

Halvtid/Deltid…………….tim

Foto

Behov

Vikarie……………../……………. -- ……………../……………..
Dag

Natt

Kväll

Helg

Placeringsort:………………………………………………………………………………………….

Efternamn

Födelseår

-månad

Man

-dag

-nummer

Kvinna

Samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket

Tidigare efternamn

Medborgarskap

Titel/yrke

Gift

Ogift

Singel

Sambo

Särbo

Boende hos föräldrar/släkting

C/o

Bostadsadress/Box

Mobiltelefon

Postnummer

Postadress (ort)

Telefon

E-postadress

Nuvarande sysselsättning:

Jag är arbetssökande

Arbetar

Studerar

Om du har arbetslivserfarenhet, antal år:__________
Utbildning; Jag har genomgått:

Grundskola

Gymnasium

Högskola/Universitet

Ange i tidsföljd: Utbildning, längd, avslutningsår, arbetsgivare, adress, telefon
befattning/sysselsättning, arbetslöshetsperioder OBS! Ange namn och telefonnummer (inkl. riktnummer) på dina tre senaste arbetsgivare
Började
År

Födelseort

Mån

År

Slutade
Mån

Församling

Län
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Mantalsskrivningsort de senaste 5 åren
År
Ort

Militära uppgifter
Truppslag/förband

Tjänstgjort som

Började

År
Uppskov till

År

Slutade

Mån

År

Betyg

Mån

Frikallad – orsak

Mån

Uppgift om anhöriga
Antal barn

Därav minderåriga

Försörjningsplikter

Hälsotillstånd m m
Synskärpa utan hjälpmedel

Synskärpa med hjälpmedel

Höger

Höger

Vänster

Hörsel

Grad av nedsättning

Normal? Ja

Linser?

Vänster
Längd

Ja

Nej

Vikt

Glasögon?

Ja

Nej

Anser du dig fullt frisk och arbetsför?

Nej

Har du något kroppsligt men eller lyte?

Har du haft lång eller allvarlig sjukdom? I så fall vilken och när?

Har du varit intagen på sjukhus eller annan vårdanstalt? När?

Har du varit frånvarande från ditt arbete under de senaste 12 månaderna (hur ofta och av vilken anledning)?

Medicinerar du regelbundet och i så fall vilka mediciner tar du?

Övrigt
Typ av körkort

Språkkunskaper

Medlem i förening

Har du, dig veterligen, någon betalningsanmärkning registrerad?

Har du varit åtalad eller straffad för brott eller varit föremål för utredning hos polis eller annan myndighet?

Nej

Ja

För vad?

Har du sökt väktartjänst tidigare?

När?
Nej

Ja

År

Mån

Varför söker du jobb som väktare? Kryssa för de 5 viktigaste faktorerna
Jag vill ha långa arbetspass
Jag vill arbeta oregelbundna tider
Jag vill arbeta med människor
Jag vill ha ett fysiskt rörligt jobb
Jag vill ha ett yrke med auktoritet
Jag vill bära uniform i jobbet
Jag vill ha varierande arbetsuppgifter
Jag vill ha ett spännande jobb
Jag söker ett extrajobb
Jag vill jobba med människors säkerhet
Det finns inga jobb inom mitt utbildningsområde
Annat;
Annat;
Söker du andra arbeten just nu och i så fall vilket/vilka:

Företag:

Påföljd?
Stationerings ort:
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Hur fick du information om de lediga tjänsterna?

Tidningen Metro

Vpl-nytt

När kan du tidigast tillträda anställningen?

Tidigare väktarutbildningar (typ, år)

Tidigare godkänd som väktare (myndighet)

År

Platsjournalen

Platsbanken

Hemsidan

Tipsad

Annat

Tidigare ordningsvaktförordnande i (län, polisdistrikt)

I vilka av nedanstående grupper finns dina två främsta fritidsintressen?
Utomhus aktiviteter (Slalom, löpning, fiske, plocka svamp, båtsport, golf, långfärdsskridskor etc.)
Data/Teknik (Internet, dataspel, fordon etc.)
Idrott (Styrketräning, gruppträning, bollsporter, ridning, simning etc.)
Kultur (Teater, film, böcker, sång, konst, foto, resor etc.)
Hem & trädgård (Måla, dreja, handarbete, mat/vin, husdjur, blommor/trädgård etc.)
Övrigt (Frimärkssamling, schack, modellbygge etc.)

Referenser (Tidigare arbetsledare ect) Minst 2 referenser krävs!
Namn

Företag

Adress

Telefon

Kort biografi
Skriv för hand kortfattat om dig själv – utbildning, anställningar, fritidsintressen etc.

Komplettera med följande bilagor

•
•
•
•
•

Kopior på betyg från skolor
Kopior på intyg från tidigare arbeten, kurser etc.
Kopia på körkort (om körkort finns)
Personbevis för anställning i original (beställs via Skattekontoret)
Utdrag ur Polisens belastningsregister, PBR (beställs via Rikspolisstyrelsens teknikenhet i Kiruna)
Kom ihåg: Ange uppgifter om minst 2 referenspersoner på sidan 2, längst ned, i denna ansökan!
Intyg för sjukpenning/annan ersättning. (För de tre senaste åren, beställs från försäkringskassan)
Undertecknat bifogad blankett angående samtycke.

Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är riktiga.
Vid ansökan om tjänst i Nord Security sker regelmässigt en ekonomisk granskning av den sökande (kreditupplysning). Jag lämnar härmed mitt
samtycke till denna granskning.
Ort och datum

Namnteckning

Din kompletta ansökan skickar du så snart som möjligt till:

Nord Security Bevakning KB, Box 199, 952 22 KALIX
Kontaktperson: Jörgen Olofsson Tel 073-028 04 91

