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ANMÄLAN SOM ARBETSSÖKANDE

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 2 kap. 1–2 §

1. Grunduppgifter
Efternamn

Samtliga förnamn (tilltalsnamn med VERSALER)

Personbeteckning

Adress

Kommun där du är folkbokförd

Postnummer

Postort

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Modersmål

2. Medborgarskap och uppehållstillstånd
Medborgarskap
finskt

medborgare i annat land, vilket?

Uppehållstillstånd (andra än medborgare i annat EU- eller EES-land eller Schweiz eller deras familjemedlemmar fyller i)
permanent uppehållstillstånd (P)
permanent uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (P-EG)
A- uppehållstillstånd

B- uppehållstillstånd

Inget uppehållstillstånd

Rätt att förvärvsarbeta på basis av uppehållstillstånd (de som fått A- eller B-uppehållstillstånd fyller i)
nej
ja
Om du har uppehållstillstånd för arbetstagare, innehåller det begränsningar som gäller arbetsgivare?
nej
ja

3. Utbildning

Allmänbildande utbildning
grundskola

student

annan, vilken?

Studier (även pågående, avbrutna och ej slutförda studier)
Namn på examen
Skola och studieinriktning/huvudämne
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Började

Slutade
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Är du interesserad av utbildning? Vilken typ av utbildning?
inte för närvarande
ja

4. Uppgifter om jobbsökningen
Din sysselsättningssituation:
heltidsarbete
arbetslös

deltidsarbete
studerande

permitterad
företagare

förkortad arbetsvecka

annan, vilken?
När kan du börja arbeta
genast
fr.o.m. den
Är du medlem i arbetslöshetskassa
nej
ja, kassans namn:
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5. Arbetserfarenhet
Yrke

Arbetserfarenhet (anges i år)

Har du varit verksam som företagare? (preciseras närmare nedan)
nej
ja, inom vilken bransch?
Har din make/maka/sambo eller någon annan familjemedlem företagsverksamhet?
nej
ja
Arbetsgivare/egen
företagsverksamhet/familjeföretag

Arbetsuppgifter

Började

Körkort och motsvarande körrätt
ej körkort
moped/traktor
fordonskombination/långtradare

Delägarskap i företaget
nej
ja
Slutade

Orsak till
upphörandet

Körkortsklass
personbil/paketbil

lastbil
buss

6. Specialkunnande

Vilken specialkompetens har du (t. ex. sedvanliga dataprogram, bokföringskompetens, kunnighet i bokslut, svetsmetoder,
specialkunnande inom byggbranschen etc.)?

Vilka sådana intressen har du som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden?
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7. Arbetsönskemål

Vilket arbete söker du i första hand? Beskriv så noga som möjligt de arbetsuppgifter du vill ha och dina erfarenhet av dessa.

Söker du arbete
på Åland

på annat håll, var?

Arbetstidsönskemål
heltidsarbete (villkor för att få arbetslöshetsförmån)
kvällsarbete
kortare arbetsdag
veckoslutsarbete
Närmare om dina arbetstidsönskemål
Önskemål om arbetets varaktighet (kryssa för de alternativ du är intresserad av)
varaktigt arbete
tillfälligt arbete

nattarbete
skiftarbete

sommarjobb

Hygienpass

Språkkunskaper, uppge nivåalternativ i rutan:
1 modersmål, 2 mycket goda, 3 goda, 4 nöjaktiga, 5 svaga
kunskaper
muntliga
skriftliga
finska

Utskänkningspass

svenska

Truckförarkort

engelska

Första hjälpen

tyska

Heta arbeten

franska

Yrkesförarkompetens
Taxikort

ryska
spanska

Har du någon av följande behörigheter?
kryssa i

För sjötjänst

annat, vilket?

8. Andra planer

Vilka slags planer gällande arbetssökning, utbildning eller företagande har du?

9. Serviceönskemål

Vilka tjänster önskar du dig av Ams?

10. Tillstånd att lämna ut uppgifter till arbetsgivare

Får Ams lämna ut dina namn-, kontakt- och jobbsökningsuppgifter till arbetsgivare som erbjuder jobb, när Ams
presenterar arbetssökande som är lämpliga för ett jobb?
nej
ja

Underskrift
Datum

Kundens underskrift

Din kundanmälan ska lämnas in personligen till Ams.

Ams sparar uppgifterna i Ams kundinformationssystem.

Kunden har rätt att kontrollera sina kunduppgifter som finns i informationssystemet.
Var beredd på att på begäran visa upp dina arbetsintyg och studiebetyg på Ams, när du lämnar in denna
blankett.
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