
PLATSANSÖKAN
För att Din ansökan skall behandlas måste Du bifoga följande handlingar:

 Grundskolebetyg eller Gymnasiebetyg  Foto (fästes på ansökan, sid 2)
 Intyg/Betyg från tidigare arbetsgivare.  Mönstringsbesked (i förekommande fall)
 Om Du är medborgare i land utanför EU ska även arbets-/uppehållstillstånd bifogas.

Namn Civilstånd Röker eller snusar Du? 

Adress Postadress 

Vad vill Du helst jobba med på Kvantum? 

Mellan vilka tider (klockslag) Måndagar Tisdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Lördagar Söndagar Helgdagar
kan Du jobbba under
respektive veckodag?

Utbildning

Truckvana? Har Du eltruck-kort? 

Anställningar (nuvarande och de två senaste) samt Referenser

Forts på andra sidan…

När kan Du tidigast börja hos oss (datum)? 

Referentens namn Titel/Befattning Telefon, datum fr o m när ref kan kontaktas 

Företagets namn Befattning Fr o m - T o m

Referentens namn Titel/Befattning Telefon, datum fr o m när ref kan kontaktas 

Företagets namn Befattning Fr o m - T o m

Referentens namn Titel/Befattning Telefon, datum fr o m när ref kan kontaktas 

Företagets namn Befattning Fr o m - T o m

Skoltyp, linje etc Avslutad (ÅÅ-MM) 

Skoltyp, linje etc Avslutad (ÅÅ-MM) Körkort? Om ja, vilken behörighet? 

Skoltyp, linje etc Avslutad (ÅÅ-MM) Frikallad? Om ja, orsak? 

- -

Skoltyp, linje etc Avslutad (ÅÅ-MM) Militärtjänst

Fullgjord år:               Ska göras år:               

- - - - - -

utsträckas mot heltid i helgveckor och/eller
under jun-aug (sem.period). OK? Ja / Nej

 Hälso- 
    deklaration 

Nationalitet Är Du studerande? Vilken skola? Söker Du hel-/deltid (antal tim/v)? Om deltidsanst - Arbetstiden kan vid behov

 Tagit del
Reg.utdrag

 Tagit del
    UC-upplys. 

Har Du någon bekant som jobbar inom ICA? Namn och tfn  Tot sjukdagar de senaste 2 åren? Antal sjukperioder de senaste 2 åren? 

Närmast anhörig (make/maka, förälder, sambo). Namn och tfn  Är Du ostraffad? Ja / Nej Har Du registrerad betalningsanmärkning? 

Telefon, bostad Mobiltelefon E-mailadress 

Personalia
Personnummer 

Postnummer 
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… forts från föreg sida 

Fritidsintressen
Beskriv Dina fritidsintressen och vad Du gör på fritiden.

Dina goda och mindre bra sidor
Varför tycker Du att vi ska anställa just Dig?

Beskriv Din syn på butiksarbete
Dina ev erfarenheter, vad Du hört från andra, utvecklingsmöjligheter, karriär etc.

Övrigt om Dig själv
Dina framtidsplaner, personliga mål, familjesituation, ev antal barn och ålder etc.

Undertecknad lämnar härmed företaget rätt att undersöka mina personliga förhållanden samt intygar att jag själv fyllt i alla uppgifter
i denna ansökan och att alla uppgifter är med sanningen överensstämmande:

Ort och datum för ansökan

Namnteckning

Ansökan sänds/lämnas till: ICA Kvantum
Att: Jesper Hansen
Tangentvägen 4
141 75  KUNGENS KURVA

Har Du frågor? Kontakta oss gärna på 08-517 50 800.

Plats för foto

(c) Kurvans Matmarknad AB, 220523 Sid 2 av 2


