Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Handläggare, telefon
Marianne Spolander, 0921-622 70

PLATSANSÖKAN
Till dig som tänker söka anställning.
Allmänt
I annonsen hittar du alltid uppgift om vem som kan lämna upplysningar om
befattningen, referensnummer, sista ansökningsdag mm.
När ansökningstiden har gått ut behandlas inkomna ansökningar så fort som
möjligt. Besked lämnas till alla sökande oavsett om de får anställning eller ej.
Ansökan
Det är viktigt att ansökningsblanketten är riktigt ifylld. På andra sidan anger Du
vilken befattning Du söker. Referensnumret hittar Du i annonsen.
Om Du söker flera befattningar fyller Du i en ansökan för varje befattning och
anger vilken som önskas i första hand, andra hand osv. Betygsavskrifter lämnas
vid anmodan.
På tredje sidan fyller Du i Dina personuppgifter, vilka skolor och kurser Du gått,
samt praktik och anställningar.
OBS. Inlämna alltid fullständigt ifylld meritförteckning.
Under rubriken referenser kan uppgift lämnas på person som kan lämna närmare
upplysningar om Dig.
Det är viktigt att Du fyller i denna sida noggrant och med stark och tydlig skrift,
eftersom den används direkt för kopiering och en del försvinner där. Fyll helst i
blanketten direkt i datorn.
Inkomna ansökningshandlingar betraktas som offentliga handlingar. Ev anhållan
om att få vara ”anonym” kan därför ej tillgodoses.
Adressen till kommunen är
Bodens kommun
Personalkontoret
961 86 Boden
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Postadress
961 86 Boden

Telefon
Telefax
0921-620 00 vx.
med direktval

E-post
marianne.spolander@boden.se
www.boden.se

Postgiro
6 00 52-8

Bankgiro
600-7181
753-4050

Anställningsansökan

Till

Anställning som söks
Sökta befattningens benämning

Ref nr (se annons)*

(Ifylls endast om flera befattningar söks -

Rangordning

ange vilken som söks i första hand, andra hand osv)

Rang Befattning

Ref nr

Rang Befatnning

1

3

2

4

Övriga upplysningar
(Ange exempelvis anspråk på högre löneklassplacering, bostadsönskemål mm)

Underskrift
Ort och datum

Sökandes underskrift
Namnförtydligande

*Obs! Endast ett ref nr. Om flera befattningar söks, skrivs en ansökan för varje.

Radera (syns ej vid utskr)

Ref nr

Personuppgifter
Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Personnr (år, mån, dag - nr)

Utdelningsadress

Postnr och ortnamn

Telefonnr bostad

arbetet

Tidigaste tillträdesdag

Skolor och kurser (i tidsföljd)
Skola kursarrangör

Examen/kursbenämning

Examensår/
avsl. År

Bil nr

Anställningens längd
år
mån

Bil nr

Utbildningens längd

Praktik och anställningar
Befattning

Arbetsgvare
Arbetsgivare

Annställningstid
fr o m - t o m

Referenser
Namn och befattning

Företag

Telefonnr (ange även riktnr)

Radera (syns ej vid utskr)

