FRÅGEFORMULÄR ARBETSANSÖKAN
I vilken del av Sverige önskar du att arbeta?

Vilken typ av arbete söker du (Jobb titel):

När kan du börja arbeta?:
Hur fick du informationen om arbetet?
☐ Från någon anställd hos ALFA, namnge personen:
☐ Från ALFAs Facebook sida
☐ Från annons på ALFAs hemsida
☐ Från EURES hemsida
☐ Övrigt, specificera?

KONTAKTINFORMATION
Namn:
Adress:

Land:

Stad:

Postnummer:

Mobilnummer:
Födelseår:
Familjesituation:
Har du svenskt medborgarskap? om inte
uppge i vilket land du har medborgarskap:
Hälsobegränsningar som kan påverka
arbetssituationen (allergi, synnedsättning osv.)

Email:

SPRÅK, UTBILDNING, CERTIFIKAT
- - Språknivå Övriga språk:

- - Språknivå - - Språknivå -

Utbildningsnivå:

--Välj utbildningsnivå--

Utbildningsområde
/typ av skola:
Körkort:
Har du certifikat för röjsåg
och- eller motorsåg?

Motorsåg

Röjsåg

Har du någon arbetsrelaterad
utbildning, certifikat eller
övrig kompetens?
Beskriv din datavana:

ARBETSLIVSERFARHENHET
Erfarenhet av arbete i skog:

från/till:
från/till:

Erfarenhet av arbete i utlandet:
från/till:
Ledarerfarenhet:
från/till:
Tidigare befattningar:

från/till:
från/till:

Nuvarande befattning:
Hur lång uppsägningstid i
nuvarande arbete?

FRITID, PERSONLIGA EGENSKAPER
Utövar du någon sport
regelbundet, vilken?
Vilka är dina fritidsintressen?
Beskriv dig själv med tre ord:
Varför vill du arbeta hos oss?
Hur länge vill du arbeta hos
oss?
Tack för dina ärliga svar

JOBB ANSÖKNINGSPROCESS
Vi sparar all information i vår rekryteringsdatabas under de kommande 12 månaderna. Om du är
en av de kandidater vi väljer att gå vidare med kommer vi att kontakta dig via telefon eller email
för att boka ett personligt möte. Under urvalsprocessen kan vi eventuellt be om ytterligare
information:
• Läkarutlåtande för tungt fysiskt arbete
• Utdrag ur belastningsregistret
• Kopior av certifikat eller utbildningbevis
• Nytaget fotografi av dig

Genom att markera denna ruta godkänner jag att ALFA skogsservice AB använder och
lagrar min personliga information i samband med min ansökan under en period av ett år
från dagens datum:

Var vänlig skicka frågeformulär till: work@alfaskogsservice.se

