ANSØGNINGS
SKEMA
Ved udfyldelsen af skemaet skal de steder, der er markeret med * udfyldes.
Ved returnering af skemaet skal følgende vedlægges:
• 2 stk. pasfoto
• Bevis på bestået Grundkursus for Vagtfunktionærer
• Andre relevante eksamenspapirer
• Kopi af ren straffeattest

* NAVN
* STILLING SOM
* GEOGRAFISK OMRÅDE
* FULDTID / DELTID:

PERSONLIGE DATA

* Fulde navn

Evt. fødenavn

* Adresse

* Postnr.

* By

* Tlf. nr.
* CPR-nr. (alle cifre)
Ægteskabelige stilling

Statsborgerskab
gift

ugift

samlevende

Ægtefælles/samlevers erhverv

Antal hjemmeboende børn u/18 år og disses fødselsår
Nærmeste pårørende samt adresse og tlf. hvor denne kan kontaktes:

UDDANNELSE
Har du gennemført og bestået det lovpligtige Grundkursus for Vagtfunktionærer:

Ja

Nej

Hvis flere end 3 erhvervsuddannelser og/eller 3 fagelige kurser, anføres kun de 3, der er mest relevante for den
søgte stilling. De øvrige anføres på den liste, som vedlægges ansøgningsskemaet.
Skoleuddannelse/eksamen

Evt. speciale/linie

Afsluttet år

Erhvervsuddannelse

Evt. speciale/linie

Afsluttet år

Erhvervsuddannelse

Evt. speciale/linie

Afsluttet år

Erhvervsuddannelse

Evt. speciale/linie

Afsluttet år

Fagligt kursus

Kursusarrangør

Afsluttet år

Fagligt kursus

Kursusarrangør

Afsluttet år

Fagligt kursus

Kursusarrangør

Afsluttet år

SPROGKUNDSKABER
Hvordan vurderer du dine kundskaber i sprog? Angiv niveau med tal fra 1 til 4.
1: Beskedent
2: Nogenlunde
3: Udmærket
4: Flydende/
på forhandlingsniveau

Sprog

Mundtligt

Skriftligt

Sprog

Mundtligt

Skriftligt

Sprog

Mundtligt

Skriftligt

Sprog

Mundtligt

Skriftligt

EDB-KUNDSKABER
Hvordan vurderer du dine EDB-kundskaber? Angiv niveau med tal fra 0 til 4.
0: Intet kendskab
1: Beskedent
2: Nogenlunde
3: Udmærket
4: Specialist

Tekstbehandling
Regneark
Database
Præsentation
Programmering

TIDLIGERE ANSÆTTELSER
Tidligere ansættelser anføres i kronologisk orden. Hvis der er flere end 3, anføres kun
de 3 sidste. De øvrige anføres på en liste, som vedlægges ansøgningsskemaet.
Periode/år
fra - til

Virksomhedens navn

Stillingsbetegnelse

Arbejdets art

-

NUVÆRENDE ANSÆTTELSE
Virksomhedens navn

Adresse

Tlf.

Nuværende stillingsbetegnelse

Nærmeste overordnedes stil.betegn.
Beskrivelse af arbejdsopgaver

SUPP. OPLYSNINGER

* Har du en ren straffeattest?

ja

nej

Militærtjeneste: Hvilket værn
Fritagelse

ja

* Har du kørekort

nej
ja

Periode

Rang

Hvis ja, af hvilken grund
nej

Hvis ja, hvilke kategorier

Har du tidligere
tidligere søgt ansættelse
ansættelse ii Eurocode?
Falck Securitas?

ja

nej

Hvis ja, som hvad og hvornår
ansat i Eurocode
Falck Securitas
eller andet
Falckselskab?
Har du tidligere
tidligere været
været ansat
eller andet
vagtselskab?

ja

nej

Hvis ja, ansættelsessted

Periode

Har du famillie
familie eller
eller bekendte
bekendtei inoget
nogetvagtselskab?
Falckselskab
Navn

Fritidsinteresser:

Selskab

ja

nej
Stilling

HELBREDSOPLYSNING
Grundet arbejdets art kan vagtjobbet være hårdt for både ryg og knæ.
Har du indenfor de sidste 5 år lidt af problemer med ryg eller knæ?

ja

nej

Hvis ja, uddyb

Securitas.
* Beskriv hvorfor du søger job som vagt i Falck
Eurocode
*

Er du for tiden:

Uopsagt

Har selv sagt op

Blevet sagt op

Uden arbejde

Sygemeldt
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Jeg er indforstået med, at hvis ansættelse
Securitas
finder
vil de
allepå
dedette
på dette
skema
afgivne
Jeg
ansættelse i Falck
Eurocode
finder
sted,sted,
vil alle
skema
afgivne
indtil 6 mdr.
oplysninger kunne indgå i selskabets personaleregister, samt
samt at
at selskabet
selskabetkan
kanopbevare
opbevareskemaet
skemaeti indtil
efter underskrift, hvis ansættelse ikke fi
finder
efter
nder sted.
Dato

Underskrift art

Udfyldes af selskabet
godk. dato

ans. dato

reg.nr

domicil

stil.kode

Init.

Indtastet

