Ansøgningsskema over 18 - retur hurtigst muligt
Tak for din interesse i at arbejde hos os, Dine oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Vi kigger først i nyere uopfordrede
ansøgninger, og ansætter, så snart den rigtige er fundet. Send/aflever derfor skemaet med bilag hurtigt til os. Du må også gerne
scanne det ind og maile det til os på mail@fiskehuset.dk. Har du spørgsmål vedr. arbejdet, så ring til Per 97920986 alt. 40320886

Navn:

Tlf. nr. (gerne flere):

Vejnavn+nr.:

Mailadresse: (skal udfyldes omhyggeligt - vi bruger den til kontakt/svar til dig):

Postnr.+by:
Fødselsdag/år:

Alder nu:

Gift Samlevende Ugift
Eksamens
årstal:

Skoleuddannelse (cirkel om det aktuelle):
9/10. klasse

Evt. børns alder:
Ja  Nej 

Er du ryger?

Hvis ja, kan du så undlade at ryge, fra du møder til du går ? Ja

Nej 

EFG/EUD/HG (eller andet - skriv hvad)

Har du kørekort til personbil?

Nej 

HH/HHX/student/STX/HTX/HF
Andet:

Vil du kunne skaffe en ren straffeattest?

Faglig grunduddannelse som:
Gennemførte kurser/efteruddannelse/
herunder hygiejnekursus:


Engelsk (tale/forstå) Nej  Lidt/nogenlunde 
Dansk tale modersmål
Ja 
Hvis nej:
Lidt/nogenlunde 
Tysk (tale/forstå)

Skriv her, hvis du har specielle ønsker med hensyn til
fuld/deltid, eller om du ønsker afløserarbejde

År:


Ja 
Ja 

Nej  Lidt/nogenlunde

Nej 
God 
God 
Nej 
God 

Ja  Nej 

Er du i arbejde lige nu?

Hvornår kan du starte: _______________________

Erhvervserfaring:
Firmanavn og by:

Generelt for skemaet gælder, at du kan bruge bagsiden/vedlægge ark, hvis du mangler plads.

Gerne kontaktperson og tlf.nr. her:

Fra dato/år:

Til dato/år:

Supplerende bemærkninger: (meget gerne din begrundelse for at søge job hos os, dine fremtidsplaner, og gerne nogle uddybende forklaringer af
tidligere arbejdsopgaver, dine fritidsinteresser osv.) (brug også her gerne bagsiden eller vedlæg et ark)

Er der noget specielt, vi skal tage hensyn til, f.eks. helbredsforhold? (arbejde her kræver en god fysik) + specielle generelle ferieønsker
osv. Så husk at notere det hele her/på bagsiden:

Retur til:
NB! Husk også
at vedlægge
kopier af relevante anbefalinger og eksamensbeviser, og
meget gerne
også et foto.

Vigtigt! Oplys her om evt. allerede planlagt ferie: ___________________________
Bemærk: Vi har ekstra travlt om sommeren især i juli/august og op til jul/nytår/påske, og
her er ferie normalt ikke mulig, men har du allerede planlagt ferie her, så oplys det nu.

Dato: _____________Underskrift: ______________________________________

Vi kontakter dig, hvis vi vil indkalde til en personlig samtale. Husk tydelig mailadresse

