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Anmälan om jobbsökningsskyldighet
Namn Personbeteckning Granskningsperiod

Arbetsmöjlighet 1

På vilket sätt har du uppfyllt din jobbsökningsskyldighet?
Ansökan om en arbetsuppgift som vara över två veckor, annat än
arbetserbjudande

Ansökan om arbetsuppgift som varar över två veckor,
arbetserbjudande

Öppen ansökan till arbetsgivaren

Ansökan om merarbete eller -timmar hos nuvarande arbetsgivare

Publicering av jobbsökningsprofil på Jobbmarknad

Marknadsföring av eget arbete genom att söka arbetsmöjligheter
som företagare

Sökande av annan arbetsmöjlighet

Dag för förverkligande

Arbetsgivare

Arbetsuppgift

Redogörelse över utförd uppgift

Arbetsmöjlighet 2

På vilket sätt har du uppfyllt din jobbsökningsskyldighet?
Ansökan om en arbetsuppgift som vara över två veckor, annat än

arbetserbjudande

Ansökan om arbetsuppgift som varar över två veckor, 
arbetserbjudande

Öppen ansökan till arbetsgivaren

Ansökan om merarbete eller -timmar hos nuvarande arbetsgivare

Publicering av jobbsökningsprofil på Jobbmarknad

Marknadsföring av eget arbete genom att söka arbetsmöjligheter 
som företagare

Sökande av annan arbetsmöjlighet

Dag för förverkligande

Arbetsgivare

Arbetsuppgift

Redogörelse över utförd uppgift
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Arbetsmöjlighet 3

På vilket sätt har du uppfyllt din jobbsökningsskyldighet?
Ansökan om en arbetsuppgift som vara över två veckor, annat än
arbetserbjudande

Ansökan om arbetsuppgift som varar över två veckor, 
arbetserbjudande

Öppen ansökan till arbetsgivaren

Ansökan om merarbete eller -timmar hos nuvarande 
arbetsgivare

Publicering av jobbsökningsprofil på Jobbmarknad

Marknadsföring av eget arbete genom att söka arbetsmöjligheter 
som företagare

Sökande av annan arbetsmöjlighet

Dag för förverkligande

Arbetsgivare

Arbetsuppgift

Redogörelse över utförd uppgift

Arbetsmöjlighet 4

På vilket sätt har du uppfyllt din jobbsökningsskyldighet?
Ansökan om en arbetsuppgift som vara över två veckor, annat än
arbetserbjudande

Ansökan om arbetsuppgift som varar över två veckor, 
arbetserbjudande

Öppen ansökan till arbetsgivaren

Ansökan om merarbete eller -timmar hos nuvarande 
arbetsgivare

Publicering av jobbsökningsprofil på Jobbmarknad

Marknadsföring av eget arbete genom att söka arbetsmöjligheter 
som företagare

Sökande av annan arbetsmöjlighet

Dag för förverkligande

Arbetsgivare

Arbetsuppgift

Redogörelse över utförd uppgift

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande
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