Man kan fyller i formuläret på datorn och skriva ut och skicka till mig.
Om du skriver med penna: Texta tydligt! Bifoga gärna en komplett CV, betyg, intyg.

Personuppgifter
Personnr

Kontonr

Namn

Skattesats

Gatuadress

Skostorlek

Postadress

Klädstorlek

Telefonnr

Röker?

Mobilnr

Har djur?

E-mail

Korta (2,5 - Eftermiddag
Ja
Nej
4h),
Kvällstid Ja
Nej
arbetspass?

Har Du
Familj?

singel
sambo/gift/registrerat
partnerskap
särbo
Har Du eller Din familj Barn?
Antal:
Född år:

% eller tabell?

Ev.
sjukdom,
svår
mensvärk,
ryggbesvär,
allergi etc?

Dina
Intressen

Har du
några
fobier eller
rädslor?

Annat som
kan vara
kul att veta
om Dig

Studerar
Du nu?

Var:
När:
Vad:
Hur mycket?

Har du
någon
dold
talang?
Vad tror
du jag
menar med
doftfri?

Andra
jobb?

Var:
När:
Hur mycket?

Hur länge kan du tänka
dig att ha detta jobb,
under förutsättning att vi
trivs med varann?
Har du möjlighet att
hoppa in extra då och då?
Hur ser du på yrket
personlig assistent? Hur
skulle du beskriva det för
någon som aldrig hört
talas om det?
Vad för sorts yrke skulle
du vilja klassificera
personlig assistent som?
Service, vård eller annat?
Är du stresstålig?
Kan du arbeta snabbt om
det behövs?
Varför vill du arbeta som
personlig assistent, hos
mig?
Varför passar du till att
arbeta som personlig
assistent?
Är du lyhörd? Vad
betyder lyhördhet för dig?
Vad tror du jag menar när
jag säger att mina PA
måste vara flexibla?
Vad tror du jag menar när
jag säger att mina PA ska
vara personliga, men inte
privata?
Vad betyder personlig
integritet för dig?
Vad innebär
tystnadsplikt / sekretess?
Kan du ge några
exempel?

Är du rastlös och, i
sådana fall, hur uttrycker
det sig? Stresstålig?
Hur är det att arbeta i
någon annan människas
liv och hem? Vad kommer
du att tycka är lätt
respektive svårt?
Nämn tre egenskaper du
är stolt över, och tre som
du måste arbeta med.
Hur reagerar du när nya,
oväntade och plötsliga
situationer, såväl roliga
som jobbiga,
uppkommer?
Hur reagerar du vid kritik
och vid
konfliktsituationer?
I vilken sammanhang
kommer du till din bästa
rätt, i grupp eller enskilt?
Hur ser du på att arbeta
ensam, att inte ha några
arbetskamrater att prata
med?
Var står du i skalan
mellan Organiserat kaos
och Var sak på sin plats?
Hur tror du att det är att
leva med personlig
assistans?

Vilka förväntningar har
du på jobbet och dina
arbetsuppgifter?
Vad förväntar du dig inte
på jobbet och dina
arbetsuppgifter?

Din Meritförteckning
Dina tidigare/nuvarande jobb:
Var:

När:

Dina tidigare studier, kurser:
Var:

Med vad:

När:

Vad:

Eventuella luckor / "Personlig" utveckling, sånt Du saknar intyg, betyg, referenser för:
När:
Hur länge:
Vad gjorde du då?

Dina referenser:
Namn:

Telenr:

E-mail:

Personligt Brev

