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JÄRVA TOLK OCH ÖVERSÄTTNINGSSERVICE AB 

Intresseanmälan – Tolk           Sida 1/2 

KONTAKTUPPGIFTER    Var vänlig texta tydligt!                                 Kön:           Man  Kvinna 

Förnamn 

 
Efternamn  

Adress och postnummer 

 
Postort 

E-post Födelseland 

 
Telefon, bostad Mobiltelefon Modersmål 

    

TOLKKOMPETENS 

*GRT-tolk avser de tolkar som har genomgått den sammansatta tolkutbildningen på 545 timmar samt erhållit 
godkänt utbildningsbevis (vänligen bifoga beviset). 

Tolkspråk 1:                                       AT               ST               RT                 GRT              UTB               ÖT 

 
Tolkspråk 2:                                       AT               ST               RT                 GRT              UTB               ÖT 

 
Tolkspråk 3:                                       AT               ST               RT                 GRT              UTB               ÖT 

 

 

TOLKKURSER 

Ämne                                                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Ämne                                                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Ämne                                                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Ämne                                                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Ämne                                                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Ämne                                                                                       Antal tim 

 
Fr o m                         Tom (år) 

Intyg bifogas              Ja               Nej 
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Intresseanmälan – Tolk           Sida 2/2 

 

TOLKERFARENHET  Var vänlig texta tydligt!              

Har arbetat som tolk sedan 
 

Genom förmedling Intyg bifogas 
 
 

Har arbetat som tolk sedan 
 

Genom förmedling Intyg bifogas 
 
 

Har arbetat som tolk sedan 
 

Genom förmedling Intyg bifogas 
 
 

Har arbetat som tolk sedan 
 

Genom förmedling Intyg bifogas 
 
 

För att din intresseanmälan ska behandlas måste den skickas till oss i original och vara undertecknad. 

Glöm inte att skicka in kursintyg på genomförda tolkutbildningar samt referens. 

 
Om du inte skulle vara aktuell för uppdrag eller tjänst just nu vill Järva Tolk och Översättningsservice AB 

(”Järva”) gärna behålla din intresseanmälan och, i förkommande fall, till ansökan bifogade handlingar för 

att vid framtida rekryteringsbehov bedöma om du är lämplig kandidat för andra tjänster och/eller uppdrag 

och kunna kontakta dig i anledning därav. För att ha rätt att göra det behöver vi enligt 

Dataskyddsförordningen/GDPR ditt samtycke. 

Om samtycker till att Järva sparar dina personuppgifter för nämnda ändamål kommer uppgifterna att 

sparas i upp till ett år från avslutat rekryteringsförfarande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt 

samtycke genom att kontakta Järva, se kontaktuppgifter nedan. Återkallandet av samtycke påverkar dock 

inte lagligheten av behandlingen som Järva har utfört med stöd av samtycket, innan detta återkallades. 

Detta innebär att om du lämnar ett samtycke så har Järva rätt att behandla dina uppgifter fram till dess att 

du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer Järva att radera din intresseanmälan 

och andra handlingar och vi kommer inte kunna kontakta dig vid framtida rekryteringsbehov.   

Läs mer om hur Järva behandlar dina personuppgifter vid rekrytering här.  

Jag samtycker till att Järva sparar denna intresseanmälan och bifogade handlingar för att 

använda dem vid framtida rekryteringar och för att kunna kontakta mig för detta ändamål.  

 

 

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

Ort och datum       Namnteckning 


