VÖRÅ

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR UNGDOMAR
Arbetspoolen i Vörå, Öurvägen 31, 66800 ORAVAIS
Tfn: 050-913 5161
www.vora.fi/arbetspoolen
arbetspoolen@vora.fi

KOMMUN
Personuppgifter

Namn
Personsignum
Näradress, postnummer och -ort
E-postadress

Färdmedel
Område, inom
vilket uppdrag kan
tas emot
Annat

Telefon

Telefon (hem)

Modersmål

Arbetsspråk

Svenska

Svenska

Finska

Finska

Annat ______________________

Annat _______________________

Moped

Skjuts

Högst 5 km från hemmet

Bil
Högst 15 km från hemmet

Ingen skillnad

Allergier, vilka?
Annat som kan påverka möjligheten att utföra uppdrag (t.ex. bor på internat i veckorna, fotbollsträningar, inplanerade lägervistelser, semesterresor, sjukdom)

Annan ungdom i Arbetspoolen som du gärna utför uppdrag tillsammans med
Vårdnadshavarens
underskrift

Om du inte redan är med i Arbetspoolen behöver vi din vårdnadshavares underskrift

Underskrifter

Arbetstagare

____ . ____ 20 ____
____ . ____ 20 ____
Vörå kommun

____ . ____ 20 ____
Fylls i av
Arbetspoolen

Uppgifterna har kontrollerats och överförts till databasen ____ . ____ 20 ____
Infomöte har hållits ____ . ____ 20 ____
Anmärkningar
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tfn/puh + 358 6 382 1111 www.vora.fi vora@vora.fi
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Regler för att vara med i Arbetspoolen:
‐

Arbetspoolen är öppen under kontorstid.
Tfn 050-913 5161
E-post arbetspoolen@vora.fi

‐

Du bör ta emot uppdrag från Arbetspoolen. Godkända orsaker för att inte ta emot ett uppdrag är
t.ex. regelbundna fritidsaktiviteter, resor eller provveckor i skolan.

‐

Du har tystnadsplikt om vad du ser och hör i de hem där du utför arbetsuppdrag. Vi har
tystnadsplikt om ditt privatliv och ger inte ut ditt efternamn eller andra personuppgifter till
arbetsbeställaren. När du tar emot ett uppdrag ger vi endast ditt förnamn till just den
arbetsbeställaren.

‐

Om du tar emot uppdrag utanför Arbetspoolen sker det privat och då gäller inte försäkringarna.

‐

För regelbundna uppdrag kan arbetsbeställaren få listor att fylla i som sänds till oss med jämna
mellanrum och då gäller försäkringarna.

‐

Kom ihåg att själv marknadsföra dig som Arbetspoolen-ungdom till potentiella arbetsbeställare;
vänner, grannar, bekanta, släktingar, pensionärer osv. De får önska en viss ungdom när de beställer
ett uppdrag.

‐

Meddela oss genast om kontaktuppgifter, lämpliga tidpunkter eller annat ändras. Lättast gör du det
via e-post till arbetspoolen@vora.fi
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