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ANSØGNINGSSKEMA FOR BUSCHAUFFØRER
UMOVE VEST A/S
Ansøgers stamdata:
Fødselsdato: (dag-måned-år)

Nationalitet /statsborgerskab:

Fornavn:

Mellemnavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Telefon nr.:

Mobiltlf.:

E-mail:

Gift:

Enlig:

Fraskilt:

Antal børn:

Børns alder:

Egen bil:
Ja

Nej

Hvad er din motivation for at arbejde for Umove?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hvilken ansættelsesform er du interesseret i:
Deltid:

Fuldtid:

Timelønnet/afløser:

Fortrukne vagttyper (gerne i prioritets rækkefølge):
Morgen:

Mellem:

Delvagt:
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Aften/nat:

Side 2 af 4
Fortrukne garageanlæg:
Sæt X og send ansøgning til den e-mail der står i boksen.
Sønderborg
Aabenraa
Tønder
Jels
Vejle
Horsens
Herning
Randers
Hadsund
Hvam
Thorsø
Løgstør
Skive
Silkeborg
Viborg
Hvalpsund

pma@umove.dk
pma@umove.dk
kso@umover.dk
dpe@umove.dk
jma@umove.dk
jma@umove.dk
hn@umove.dk
randers@umove.dk
lje@umove.dk
lje@umove.dk
hn@umove.dk
lje@umove.dk
hla@umove.dk
hla@umove.dk
hla@umove.dk
hla@umove.dk

Har du tidligere været ansat indenfor busbranchen?

Ja:

Nej

Hvis ja:
Hvor:

Periode fra og til:

Stillingsbetegnelse:

Tidligere arbejdsforhold uden for busbranchen:
Arbejdsgivers navn:

Periode fra og til:

Nuværende job: _________________________________________________________________
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Andre uddannelser (fx erhvervsuddannelse)
Type:
Uddannelsessted:

Periode fra og til:

Kørekort og beviser:
Kategori:
D – kode:

Erhvervet år

Erhvervskort udløb

CUB-bevis udløb (EU kval.)

Er du faglært chauffør: (dokumentation/svendebrev skal kunne fremvises)
Ja

Nej

Hvor mange skader (notér antal) har du haft inden for de sidste 12 måneder?
Antal skader:

Bemærkninger:

Har du haft frataget dit kørekort?

Ja:

Nej:

Hvis ja:
Periode fra og til:

For hvad:

Er der særlige helbredsmæssige forhold vi skal tage højde for? (fx kronisk sygdom)

Er du nogle kompetencer du særligt vil fremhæve ifm. med din jobsøgning til jobbet som
professionel chauffør hos Umove:
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Umove behandler de personlige oplysninger du har videregivet i 6 måneder, med det formål at
kunne rekruttere, herefter slettes/destrueres den.
Du giver med din underskrift samtykke hertil. Ønsker du at blive slettet i vores ansøgerarkiv, kan du
trække dette samtykke tilbage ved skriftlig henvendelse.
Jeg erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg
intet har fortiet.

Dato

Underskrift_______________________
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