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ANSØGNINGSSKEMA TIL BUSCHAUFFØR 

Navn  

Adresse  

Postnr. & by  

Telefon  Mobil  

e-mail  

  

Transportmiddel til job  Alder  

    

KØREKORTKATEGORIER 

Kategori D – stor bus Ja      Nej  Udløbsdato  

Erhvervskort til personbefordring (kode 425/450) Ja      Nej  Udløbsdato  

Chaufføruddannelsesbevis (EU-bevis) Ja      Nej  Udløbsdato  

Movias certificering (VoresMovia.dk) Ja      Nej  Dato  

    

EFTERUDDANNELSE 

Kursusbevis på handicapkørsel - BAB Ja      Nej  Rejsekort Ja      Nej  

    

ALMENE OPLYSNINGER 

Hvor mange skader har du haft indenfor de sidste 12 måneder?  

Bemærkninger  

Har du fået frataget dit kørekort? Ja      Nej  

Årsag  

Hvis JA – hvilken periode? Fra: Til: 

Kan du fremvise ren Straffeattest og Børneattest? Ja      Nej  

Bemærkninger  

Er der særlige helbredsmæssige forhold, vi skal tage hensyn til? Ja      Nej  

Bemærkninger  
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ERHVERVSERFARING & UDDANNELSE 

Tidligere erhvervserfaring 

 

 

 

Evt. uddannelse 

 

 

 

EGNE ORD 

Hvad er grunden til, at du gerne vil arbejde hos De Blaa Omnibusser? 

 

 

 

Hvorfor skal vi ansætte dig? 

 

 

 

Må vi opbevare din ansøgning i vores Emnebank i 6 måneder? Ja      Nej  

  

Jeg erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med 
sandheden og at jeg intet har fortiet. 

Dato Underskrift 

  

Vedlæg kopier af kørekort, EU-bevis, øvrige uddannelsesbeviser samt Straffeattest. 

Afleveres til:          HR-chef Hans Henrik Delbanco 

HansHenrik@D-B-O.dk 

De Blaa Omnibusser A/S | Skovlytoften 36 | 2840 Holte 
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