
Oplysningsskema til brug for arbejdssøgende      

Nedennævnte skema bedes udfyldt for så mange af punkternes vedkommende som muligt.  Jo flere spørgsmål du kan 
besvare, jo bedre er virksomhedens muligheder for på forhånd at vurdere, om dine kvalifikationer kan matche vores behov. 

Personoplysninger: 

Navn Dags Dato: 

Adresse: 

Fødselsdato.: Tlf: Ledig (evt AF-base nr): 

Faglært som: E-mail:

Ufaglært: Har du 
kørekort: 

Har du 
truck-certifikat: 

Kan du arbejde fast aften? 
 man-tors kl. 13:35-22:05 

Kan du arbejde fast nat? 
 man-tors kl. 22:00-06:05 

Hvornår kan du tiltræde?: Har du opsigelsesvarsel?: 

Er der helbredsforhold, som er 
relevante i forhold til at bestride en 
stilling hos raaco? 
Uddannelsesmæssige oplysninger: (Skriv hvornår du har afsluttet skolen/uddannelsen, og på hvilket trin) 

Folkeskole/år: Afslutningseksamen: 

Andet: Afslutningseksamen: 

Efteruddannelse og kursusaktiviteter: (Sæt X, hvis du har nogle af de nævnte – ellers udfyld blanke) 

Eksamen/ 
kursusemne: 

 Svejsning (CO2 og/eller modstand) Afsluttet år: 

 Hydraulik og diagramlæsning Afsluttet år: 

 Pneumatisk styring Afsluttet år: 

 Fejlfinding og fejlretning -PLC Afsluttet år: 

 Relæteknik Afsluttet år: 

Afsluttet år: 

Afsluttet år: 

Afsluttet år: 

Arbejdsmæssige oplysninger: (Hvilket arbejde har du tidligere beskæftiget dig med?) 
Periode Arbejdsgiver Arbejdsopgaver 



Oplysningsskema til brug for arbejdssøgende      

Hvad er årsagen til, at du vil skifte 
arbejdsplads? 

Har du oprettet pension i 
Industriens Pension? og ca. hvilket år 

Andet 
selskab: 

Har du arbejdet i en virksomhed, som 
var kvalitets- og/eller miljø-
certificeret efter ISO 9001 og 14001? 

Hvor: 

Har du arbejdet i en virksomhed med 
produktionsmaskiner og pakkeanlæg? Hvor: 

Har du kendskab til plastproduktion?: Har du sikkerhedscertifikat til 
svejsning? 

Er du vant til at arbejde ud fra 
skriftlige anvisninger? Har du erfaring med LEAN? 

Er du indstillet på at arbejde tæt sammen med kolleger for at løse daglige opgaver? 

Er du vant til at træffe selvstændige beslutninger vedrørende dine opgaver? 

Har du været sikkerhedsrepræsentant og deltaget i arbejdsmiljøuddannelse? 

Er du vant til at betjene og/eller indtaste oplysninger på en PC? 

Har du andet at tilføje, som kan være 
en hjælp i forbindelse med 
vurderingen? 

Jeg giver samtidig mit samtykke til at raaco må opbevare min ansøgning i 6 måneder  (JA/NEJ) 

Evt. ændringer i personoplysninger, fx mail eller telefonnr., i opbevaringsperioden, bedes oplyst 
til mail@raaco.com 

Tak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål. Vi håber at kunne vende tilbage med et jobtilbud. 

1. Gem dette dokument på din PC og vedhæft det i en mail, som sendes til mail@raaco.com
2. Eller vælg menuen ’Filer’ og vælg ’Vedhæft til e-mail’, og send til mail@raaco.com


