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JÄRVA TOLK OCH ÖVERSÄTTNINGSSERVICE AB 

Intresseanmälan – Translator/Översättare         
            Sida 1/2 

KONTAKTUPPGIFTER    Var vänlig texta tydligt!                                 Kön:           Man  Kvinna 

Förnamn 

 
Efternamn Personnr 

Adress och postnummer 

 
Postort 

E-post Födelseland 

 
Telefon, bostad Mobiltelefon 

      
Bank Clearingnr Kontonr  

 

Innehar           □A-skatt    □F-skatt 
Företagsnamn 

 KOMPETENS 

 

ÖVERSÄTTNINGSUTBILDNINGAR 

Inriktning/Utb.anordnare                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Inriktning/Utb.anordnare                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Inriktning/Utb.anordnare                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Inriktning/Utb.anordnare                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Inriktning/Utb.anordnare                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Inriktning/Utb.anordnare                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Intyg bifogas              Ja               Nej 

 

 

Till språk Från språk Områden (kryssa)    Kompetens (kryssa) 

  Allmän Juridik Medicin Ekonomi Teknik Translator Översättare 
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ERFARENHET  Var vänlig texta tydligt!              

Har arbetat som translator/översättare för 
 

Kontaktperson, telnr, e-post Intyg bifogas 
 
 

Har arbetat som translator/översättare för 
 

Kontaktperson, telnr, e-post Intyg bifogas 
 
 

Har arbetat som translator/översättare för 
 

Kontaktperson, telnr, e-post Intyg bifogas 
 
 

Har arbetat som translator/översättare för 
 

Kontaktperson, telnr, e-post Intyg bifogas 
 
 

                    

För att din intresseanmälan ska behandlas måste den skickas till oss i original och vara undertecknad. 
Glöm inte att skicka in utdraget från rikspolisstyrelsens belastningsregister, kursintyg på genomförda 
relevanta utbildningar samt referens. 
 
 
 

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen 

(1998:204) i samband med administration av intresseanmälan till Järva Tolk och 

Översättning AB.  Järva Tolk och Översättning AB är personuppgiftsvariga och skyldiga att på 

min begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt lämna 

besked om huruvida mina personuppgifter behandlas eller ej. 

 

……………………………………..      …………………………………………………….. 

Ort och datum       Namnteckning 

 

         

        …………………………………………………….. 

        Namnförtydligande 
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