SUF - Svenska Utlandsskolors Förening
Endast fullständigt ifylld ansökan beaktas!
Skicka inga betyg eller andra handlingar
med denna ansökan, men var beredd att visa
upp dem på anmodan.

Börja här!

ANSÖKAN
om lärartjänst vid svensk utlandsskola

1 (4)

Datum

Till styrelsen för svenska skolan i (skolort)

Personuppgifter
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer (xxxxxx-xxxx)

Telefonnummer (även riktnummer)

Utdelningsadress

Postadress

-

Foto på sökande

E-postadress
Civilstånd

Gift

Ogift

Sam- Antal barn (ålder)
bo

Tjänst som söks

Medföljandes utbildning/yrke
Vid utlandsskolan i (skolort)

Yrkesutbildning (börja med lärarutbildning)
Kurs, examen (specificera ämnen) Skola, universitet o dyl

Betyg,
poäng

Tid
(årtal)

Omfattning
Styrelsens
År
Mån Veckor noteringar

Betyg,
poäng

Tid
(årtal)

Omfattning
Styrelsens
År
Mån Veckor noteringar

Annan utbildning, kurser
Kurs, examen (specificera ämnen) Skola, universitet o dyl

Språkkunskaper (ange enligt en skala 1-5; 1 = hjälpligt, 5 = som modersmål)
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Språk

Talar

Läser

Styrelsens
Skriver noteringar

2 (4)
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

-

Anställningar (ev utlandstjänst redovisas separat nedan)
Arbetets art

(t ex lärare 1, skolledare, handledare) Arbetsgivare

Hel/Deltid Tid
vtr
(årtal)

Omfattning
År
Mån

Veckor noteringar

Hel/Deltid Tid
vtr
(årtal)

Omfattning
År
Mån

Veckor noteringar

Hel/Deltid Tid
vtr
(årtal)

Omfattning
År
Mån

Veckor noteringar

Styrelsens

Tidigare tjänst vid utlandsskola
Arbetets art

(t ex lärare 1, skolledare, handledare) Arbetsgivare

Styrelsens

Annan utlandsanställning
Arbetets art (specificera)

Arbetsgivare

Styrelsens

Annan erfarenhet som sökande önskar åberopa
Erfarenhet (specificera)
Av data (hårdvara, mjukvara)
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Annan erfarenhet

Styrelsens
noteringar

3 (4)
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

-

Sökande/Medföljande kan undervisa (markera med U) Är intresserad av (markera med X)
Ämne

Sökande

Medföljande

Styrelsens
noteringar

Medföljande

Styrelsens
noteringar

Idrott
Trä- och metallslöjd
Textilslöjd
Bild
Hemkunskap
Handledning för distanselever grundskolan
Handledning för distanselever gymnasieskolan
Datakunskap
Drama
Sång och musik

Ange vilket/vilka för sökande

Ange vilket/vilka för medföljande

Spelar instrument

Fritidsintressen
Intresse

Sökande

Övriga uppgifter
Person

Körkort

Hälsotillstånd och eventuella kroniska sjukdomar

Sökande

Ja

Nej

Medföljande

Ja

Nej

Barn

Ja

Nej

Styrelsens
noteringar

Friskintyg för sökande och medresenärer är en förutsättning för tjänst. Vid eventuell anställningsintervju kan frågor om
alkohol- och tobaksvanor m m komma att ställas. Utdrag ur brottsregistret kan komma att begäras.

SUF 2004-02

Andra sökta tjänster
Om du sökt tjänster vid flera utlandsskolor samtidigt, ange skolorter
och i vilken ordning du prioriterar de sökta tjänsterna.

Styrelsens
noteringar

4(4)
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

-

Kompletterande uppgifter
Berätta om dina erfarenheter av föreningsverksamhet.

Styrelsens
noteringar

Berätta kort om dig själv och den eller de personer som kommer att följa med dig om du får tjänsten.

Ge oss tre skäl varför vi ska välja dig till den tjänst som du söker.

Löneanspråk
Styrelsens
noteringar

Referenser
Namn och postadress

Telefon (även riktnummer)
E-postadress

1

2
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3

Att de uppgifter som jag lämnat i ansökan ovan är riktiga intygar jag på heder och samvete. Jag har
tagit del av informationen "Att arbeta vid en utlandsskola" och är beredd att på anmodan visa upp
betyg och andra handlingar som komplement till min ansökan.

(Sökandes underskrift)

Styrelsens
noteringar

