Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
Øresøvej 2, 4470 Svebølle - Telefon +45 59 29 31 23, Fax +45 59 29 37 60

www.johs-rasmussen.dk

Ansøgningsskema chauffør
Personlige oplysninger:
Navn

Dato for udfyldelse:

Adresse

Fødselsdato (dag/måned/år)

Postnr. og by

Telefon nr.

E-mail adresse

Mobil nr.

Beviser og certifikater:
Gyldigt kørekort til: A

B

C

D

E

BE

CE

DE

ADR (farligt gods til tank)
EU efteruddannelse for godschauffører - udløbs dato:______________
Førerkort - udløbsdato:______________
Faglært chauffør uddannelsesbevis
Lastbilmonteret kran kategori:________
Truck
Øvrige certifikater - hvis ja skriv hvilke: _______________________________________

Hvilke afdeling/er vil du gerne være i (sæt kryds)::
Silo-afdeling..............har du erfaring med kørsel af silotank

JA

Nej

Rustfri-afdeling......... har du erfaring med kørsel af rustfritank JA

Nej

Element-afdeling....... har du erfaring med kørsel af elementer JA

Nej

Lad-afdeling............. har du erfaring med kørsel af ladvogne

Nej

JA

udskriv eller gem denne formular som PDF- før du sender, ellers kan data gå tabt

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
Øresøvej 2, 4470 Svebølle - Telefon +45 59 29 31 23, Fax +45 59 29 37 60

www.johs-rasmussen.dk

Job status:
Er pt. i job: Ja
Nej

hvis ja, hvor lang opsigelsesperiode i nuværende job:_______________

Hvor mange års erfaring har du som chauffør:_____________
Tidligere ansættelser__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hvor I landet vil du gerne primært arbejde ud fra (sæt kryds):
Svebølle

Aalborg

København

Kolding

Malmø

Er du indstillet på evt. overarbejde: JA
Er du indstillet på at overnatte i bilen: JA

Nej
Nej

Referencer (evt. bekendte som er ansat i JR)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

udskriv eller gem denne formular som PDF- før du sender, ellers kan data gå tabt

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
Øresøvej 2, 4470 Svebølle - Telefon +45 59 29 31 23, Fax +45 59 29 37 60

www.johs-rasmussen.dk

Øvrige informationer som du mener vi skal vide om dig:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

mailes til: job@johs-rasmussen.dk

eller

sendes med post til: Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Øresøvej 2, 4470 Svebølle

udskriv eller gem denne formular som PDF- før du sender, ellers kan data gå tabt

