Anmälan som arbetssökande

Töm formuläret

Efternamn

Samtliga förnamn (tilltalsnamn med VERSALER)

Personbeteckning

Kommun där du är folkbokförd

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Är du medlem i arbetslöshetskassa?

nej
ja

Kassans namn:

Medborgarskap

finskt
medborgare i annat land. Vilket?
Modersmål

Uppehållstillstånd (fyll i endast om du är medborgare, eller familjemedlem till medborgare, i annat land än EU-, EES-land eller Schweiz.)

permanent uppehållstillstånd (också P-EY)

B-uppehållstillstånd

A-uppehållstillstånd

Inget uppehållstillstånd

Har du enligt ditt uppehållstillstånd rätt att arbeta? Du som har A- eller B-uppehållstillstånd fyller i.

nej

ja

Om du har uppehållstillstånd för arbetstagare, innehåller det begränsningar som gäller arbetsgivare?

nej

ja

Får AMS presentera dig för arbetsgivare som erbjuder jobb?

nej

ja

Yrke

Arbetserfarenhet (antal år)

Har du varit verksam som företagare?

nej

ja

Har din make/maka/sambo eller någon annan familjemedlem företagsverksamhet?

nej

ja

2020-04-24

Arbetserfarenhet
Arbetsgivare/ egen företagsverksamhet/familjeföretag Arbetsuppgifter

Besöksadress:
AMS
Nygatan 5, Mariehamn
www.ams.ax

Postadress:
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
PB 2026
AX-22111 Mariehamn

Började

Slutade

Telefon:
+358 18 25501

Orsak till upphörandet

E-post:
info@ams.ax

Utbildning
Allmänbildande utbildning

grundskola
student
annan
Ange vilken:
Studier (pågående, avbrutna och ej slutförda studier)
Namn på examen
Skola och studieinriktning/huvudämne

Började

Är du intresserad av utbildning?

inte för närvarande
ja

Ange typ av utbildning:

Beskriv din situation just nu

i arbete

permitterad

förkortad arbetsvecka

arbetslös

i utbildning

person som står utanför arbetskraften (t ex sjukskriven)

annan, vilken:
När kan du börja arbeta?

genast

från och med den

/

20

Vilken typ av arbete söker du i första hand?

Söker du arbete

på Åland
någon annanstans

Ange var:

Arbetstidsönskemål

heltidsarbete (ett villkor för att få arbetslöshetsersättning)

nattarbete

deltidsarbete

2-skiftsarbete

kvällsarbete

3-skiftsarbete

veckoslutsarbete
Önskemål om arbetets varaktighet

stadigvarande arbete

tillfälligt arbete

sommarjobb

Hygienpass

Första hjälpen

Taxikort

Serveringspass/alkopass

Heta arbeten

Truckförarkort

Yrkesförarkompetens

Har du någon av följande behörigheter (kryssa i)

Sida 2 (3)

Slutade

Språkkunskaper, uppge nivåalternativ i rutan (1 modersmål, 2 mycket goda, 3 goda, 4 nöjaktiga, 5 svaga kunskaper)
Muntliga
kunskaper

Skriftliga
kunskaper

Språk

Svenska
Finska
Engelska
Annat, ange vilket:
Annat, ange vilket:
Annat, ange vilket:
Körkort och motsvarande körrätt

personbil

lastbil

moped

buss

inget körkort

Körkortsklass:
Har du tillgång till bil?

ja

nej

Vilken specialkompetens har du? (till exempel inom data, ekonomi, teknik)

Vilka planer gällande arbetssökning har du?

Vilka tjänster önskar du dig av AMS?

Jag har tagit del av informationen om mina rättigheter och skyldigheter som arbetssökande
Ort och datum
Underskrift

Den här blanketten måste du lämna in personligen till AMS.
Vi sparar dina uppgifter i vårt kundinformationssystem. Du har rätt att kontrollera dina kunduppgifter som finns i informationssystemet.

Sida 3 (3)

RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER FÖR DIG SOM ÄR ARBETSSÖKANDE

Dina rättigheter

Dina skyldigheter

När du har anmält dig som arbetssökande har du rätt till

För att hålla din arbetssökning i kraft är du skyldig att





Information om de tjänster som AMS kan
erbjuda dig
Utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller
villkoren för det
Att tillsammans med din kontaktperson
utarbeta en plan för hur du ska nå dina mål
gällande jobbsökning, utbildning eller
sysselsättning







Om du är beviljad arbetslöshetsförmån har du rätt att






Studera på deltid, förutsatt att du kan ta emot
heltidsarbete under tiden
Utföra sedvanligt och allmännyttigt frivillig- eller
talkoarbete utan lön
Ha ett deltidsarbete
Vara företagare på deltid eller arbeta kortvarigt i
uppdragsförhållande
Starta företagsverksamhet. Under de fyra första
månaderna påverkar inte ditt nystartade företag
din rätt till arbetslöshetsförmån, men därefter
gör AMS en bedömning om ditt företag är
huvud- eller bisyssla.

Kontakta AMS på överenskommet sätt och vid
överenskomna tidpunkter
Följa de anvisningar och tidsfrister du fått i Mina
e-tjänster eller i samband med ett personligt
besök
Vara anträffbar – håll ditt telefonnummer och
andra kontaktuppgifter uppdaterade
Inlämna till AMS uppgifter och redogörelser om
din yrkeskompetens, arbetshistoria, utbildning
och arbetsförmåga

Om du ansöker om eller redan är beviljad
arbetslöshetsförmån är du skyldig att








AMS avgör från fall till fall om studier eller
företagsverksamhet är på heltid eller deltid, samt din
rätt till arbetslöshetsförmån.


Söka heltidsarbete
Ta emot arbete som AMS eller en arbetsgivare
erbjuder
Aktivt söka arbete/utbildning
Ansöka till och delta i sysselsättningsfrämjande
utbildningar eller åtgärder och annan service
som främjar dina möjligheter att få ett arbete
Delta i intervjuer för arbetssökande
Delta i utarbetande och revidering av
sysselsättnings- eller integrationsplan samt
fullfölja det som överenskommits i planen, och
inom den tidsfrist och på det sätt som avtalats i
planen meddela hur du har följt planen
Delta i åtgärder som syftar till att klarlägga
arbetsförmågan eller arbetskonditionen, och
som är nödvändiga för att klarlägga ditt
servicebehov

Om du försummar dina skyldigheter så kan din rätt till
arbetslöshetsförmån avbrytas och du kan förlora din
rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

