
JOBBSØKERSKJEMA FOR OSKARS-LEVANGER
Dette skjemaet må fylles ut så nøyaktig som mulig og leveres ved personlig fremmøte på Oskars 
etter nærmere avtale med Leif Sollund.

Personopplysninger:
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Epost:
Personnummer:

Student:                     I arbeid:                Arbeidsledig:
Ugift:
Gift:
Samboer:
Barn:                          I alderen:

Hva gjør du nå?

Skoler:

Arbeidserfaring og referanser:

Arbeiderfaring

Relevant arbeidserfaring:

Fritidaktiviteter og andre interresser:

Diverse informasjon om deg:

Når kan du tiltre ved en eventuell jobb hos oss?

Har du annet arbeid som kan kombineres med jobb på Oskars?

Kjenner du noen som jobber på Oskars ?



Søker du jobb for lang tid?
1 år:
2 år:
3 år:
Lengre en dette ?

Hva har du hørt/ eller vet du om Oskars?

Ved bruk av referansene du gir oss, -hva vil tidligere arbeidsgiver si om deg?
Ditt forhold til ledelsen:
………………kollegaer:
Fravær og sykemeldinger:
Stabilitet og iniativ:

Vi kontrollerer rutinemessig våre søkere hos politiet, med henblikk på tidligere ting som kan være 
uforenelig med f.eks. jobb som ordensvakt. 
Hva vil en slik henvendelse bety for deg:

a. Ingen betydning:
b. Negativt, jeg har ting på rullebladet som…..
c. Ønsker ikke å svare på dette spørsmålet

Ønsker du å informere oss om ting som ikke er nevnt her, og som du mener har betydning for din 
søknad og/eller som en ny arbeidsgiver bør vite??

Jobb på Oskars betyr  at en ofte må jobbe når folk flest har fri, som helger, romjul, påske og andre 
bevegelige helligdager. Om sommeren kan en heller ikke påregne seg fri utover normal 
ferieavvikling. 
Hvordan stiller du deg til dette:

Vi takker for din søknad, som vil bli behandlet med det første. Er du aktuell for oss vil du  ganske 
snart bli innkallt til en samtale, imottsatt fall har vi valgt blant andre søkere.

Om vi ikke ønsker å ansette deg nå, -er du interressert å være registrert som arbeidsøker hos 
Oskars:
JA:                     NEI:

Er det noe som er uklart, eller vanskelig å svare på så ta gjerne kontakt med oss.

Oskars 
Leif Sollund, daglig leder

Kirkegt 43-45 Pb 122  N-7600 Levanger
Tel:    +47 74084380
Fax:   +47 74096631
Mob:  +47 95076810
Epost: oskars@oskars.no
Web:  http://oskars.no/


