
  

   
    

TEKNISKA KONTORET 
Måltidsenhetens vikariebemanning 
Tfn 0224-74 74 47 

 
 

 

 
SALA KOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress 
Rådhusgatan 4 C 
Direkttfn 0224-74 74 47 

E-postadress 
tekniska@sala.se 
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Intresseanmälan för timanställda vikarier inom måltidsenheten 
Namn Personnummer 

  
Adress Postadress 

  
Telefon Mobiltelefon 

  
E-postadress 

 
 
Jag har arbetat inom 

 
Utbildning pågår, ange program Utbildning klar, ange program 

 Ja,  Ja, 
Körkort  Tillgång till bil  

 Ja  Nej  Ja  Nej 
Talar flera språk, om ja ange språk/dialekt  

 Ja   Nej 
 
Kostens områdesindelning 

Område 1 Område 2 Område 3 

Nya äldreboendet 
Jakobsbergsgården 
Björkgården 
Ekebygårdens äldreboende 

Restaurang Kristina 
Åkraskolans restaurang 
Gärdesta förskola 
Kila skola 
Turbo förskola 
Emmylunds förskola 
Varmsätra skola 
Ransta skola och förskola 
Ekeby förskola 
Dalhems förskola 
Ekorrens förskola 

Kungsängsgymnasiets restaurang 
Ösbys restaurang 
Åby skola och förskola 
Kilbo skolrestaurang 
Klockarbo förskola 
Möklinta skolrestaurang 
Ängshagens skolrestaurang 
Lärkbacksskolans restaurang 
Hedens skolrestaurang 
Sätrabrunns förskola 
Salbo förskola 

Jag är intresserad av följande områden 
Jag kan arbeta 

 Dag  Kväll  Helg 
 
 
 
 



    
   
 

 
 

 

Bifoga intyg (original) från Polisens belastningsregister. 
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/442.5.pdf 

 
 
Referenser arbetsgivare/lärare 
Namn Tfn Arbetsställe/skola 

   
Namn Tfn Arbetsställe/skola 

   
 
Övriga anteckningar 

 

 

 
 
Jag har fått blanketten genom 
 

 Arbetsförmedling  Arbetsplats  Måltidsenheten  Internet  Annat sätt 
 
 
Observera! Det är viktigt att du är aktiv och sköter din vikariesida på webben, som du får tillgång till då du 
börjar som timvikarie hos måltidsenheten. Har du varit utan tillgängliga tider i två månader utan att 
meddela oss orsak så avregistreras du från måltidsenhetens personaladministration. 
 
 
Enligt Personuppgiftslagen (PuL) informeras du om att dina personuppgifter registreras och databehandlas hos oss för 
administrativt stöd och uppföljning. Ändamålet med registreringen är att kunna förmedla dig arbete i form av timvikariat. 
Värdeomdömen kan komma att registreras. Måltidsenheten är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna 
uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år, efter skriftlig 
ansökan, få besked om vilka personuppgifter som behandlas. 

 
 
Jag är intresserad av arbete som måltidsenheten förmedlar. Jag har angett i denna intresseanmälan vilka 
tider jag kan arbeta och när jag vill bli kontaktad. Jag samtycker till behandlingen av mina uppgifter enligt 
ovan. 
 
Datum               /              20 …………  

 
 
__________________________________________________ 
underskrift sökande  

 


