ANSØGNINGSSKEMA SOM CHAUFFØR
HOS DITOBUS LINJETRAFIK A/S
Det udfyldte ansøgningsskema kan sendes pr. e-mail til jes@ditobus.dk eller afleveres personligt
eller med post på adressen: DitoBus Linjetrafik A/S • K.P. Danøsvej 2 • 4300 Holbæk

Fornavn:
Mellemnavn:
Efternavn:
Nationalitet:
Adresse:
Postnr. & by:
Telefon:
E-mail:

Mobil tlf.:

Dig privat
Din alder:
Børn:

Gift/samlever:
Ja

Nej

Enlig:
Antal:

Fraskilt:
Alder:

Er der særlige helbredsmæssige forhold, vi skal tage højde for?
Har du en ren straffeattest?

Ja

Nej

Ja

Nej

Dine arbejdsforhold
Dit nuværende job:
Har du tidligere været ansat inden for busbranchen?
Hvor:

Periode fra og til:

Stillingsbetegnelse:

Dine tidligere arbejdsforhold uden for busbranchen
Hvor:

Periode fra og til:

Stillingsbetegnelse:

Må vi kontakte din nuværende/forhenværende arbejdsgiver?

Ja

Nej

Skole/uddannelse/kurser:
Emne:

Sted:

Periode fra og til:

Har du EU-kvalifikationskursus til bus?

Ja

Nej

Har du førerkort?

Ja

Nej

Dit førerkorts udløbsdato:
Kørekort:
Kategori:

Erhvervet år:

Erhvervskortets udløb:

Bemærkninger:

Har du haft frataget dit kørekort?

Ja

Periode fra og til:

Nej

For hvad?

Hvor mange skader har du haft inden for de sidste 12 måneder?
Bemærkninger:
Din fremtid hos os:
Hvad er grunden til, at du gerne vil ansættes hos DitoBus Linjetrafik A/S?

Er du interesseret i:

Fuldtid:

Deltid:

Afløsning:

Er du indstillet på delte tjenester, der betyder, du skal møde
ind 2 gange om dagen?

Ja

Nej

Er du indstillet på weekend-arbejde?

Ja

Nej

Er du mødestabil, også tidligt om morgenen?

Ja

Nej

Har du eget transportmiddel til job - f.eks. bil?

Ja

Nej

Din favoritarbejdstid:

Morgen:

Aften:

Delt:

Weekend:

På hvilke(t) af vores udkørselssted(er) ønsker du ansættelse?

Dato

Underskrift

Bemærk, at du med din underskrift giver dit samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning i op til 6 måneder fra modtagelsen.
Du har til enhver tid ret til og mulighed for at tilbagekalde dit samtykke og til at bede os slette din ansøgning.
Du skal blot rette henvendelse til jes@ditobus.dk

