Jag vill gå med i Facebook-gruppen NYBR/UUDPR 1/19

RETURNAS SENAST 07.11.2018
1.Personuppgifter
Förnamn (alla)
Gatuadress
Telefonnummer
E-postadress
Jag är

@

gift

sambo

Modersmål
svenska
svenska
Övriga språkkunskaper
Evangelisk luthersk
Skriftskola utförd
Glutenfritt

frånskild

finska

Dubbelt medborgarskap:

Jag har barn

vad?

Katolsk
Ortodox
annat?
jag vill utföra skriftskolan i brigaden

Vegetariskt

-

Personbeteckning (fi)
Efternamn
Postnummer
Postort
Land (om ej Finland)

Laktosfritt

civilregister

Annan diet:

Födoämnesallergier:
INFORMATIONEN GES VIDARE TILL PROVIANTERINGSCENTRALEN OCH ALLERGIER BÖR BESTYRKAS MED LÄKARINTYG!

2. Uppgifter om min närmaste anhörig
Förnamn
Gatuadress
Telefonnummer
E-postadress

Mor

Far
Syskon
annan
Efternamn
Postnummer
Postort
Land (om ej Finland)

@

3. Kontouppgifter (dagpeng utbetalas endast till ett konto)
Kontonummer IBAN

F I

DANSKE BANK
NORDEA

ANDELSBANKEN
HANDELSBANKEN

AKTIA
annan:

4. Utbildning (kryssa i den utbildning från vilken du har senaste avgångsbetyget och komplettera vid behov)
Grundskola
Gymnasium
Student
Jag har studielån
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Annan, vad?
Studieplats/examen/linje

5. Fysisk kondition

Längd:

cm

Vikt:

kg

Min egen bedömning av min fysiska kondition

Bra

Medelmåttlig

Jag kan simma

över 200m

under 200m

jag kan inte simma

Jag är färgblind

Jag har glasögon:

styrka vänster:

styrka höger:

Jag ansöker om träningsrättigheter (mera information i beväringsinfon)
Bifoga intyg från förening/förbund över dina idrottsprestationer samt kopia på ditt
personliga tränings- och tävlingsprogram för den kommande beväringstiden.
Idrottsgren
Nivå ( FM, Div etc.):
Idrottsförening
Tränare/kontaktperson
Telefonnummer:

Före tjänstgöringen skulle jag behöva få vägledning/råd/hjälp angående:
planering av min beväringstid
min ekonomiska situation
pågående ellerkommande studier
mitt hälsotillstånd

Mitt nuvarande hälsotillstånd kan eventuellt ändra på min tjänstgöringsklass
(skaffa ett läkarintyg med förslag till ändring av tjänstgöringsklass och skicka det till din regionalbyrå)
Min nuvarande tjänstgöringsklass är

A

B

vet inte

Dålig

6. Körutbildning och -erfarenhet

Jag har inte körkort

Körkortsklass

körkortets andra skede avlagt
mörkerkörning utförd

Jag har yrkeskompetens på basnivå

140 h

Jag har erfarenhet av körning med

motorcykel
terränghjuling
lastbil över 12 ton
annan tung utrustning:
yrkesmässig transport inkl arbetsmaskin/truck:

280 h

7. Utbildningsönskemål

Intresse för chefsutbildning (347 dygn)

Märk, i nedanstående tabell, de 3 alternativ du är intresserad av, med siffrorna 1 - 3
(1 för det som intresserar mest osv)
165 dygn

255 dygn

347 dygn

Kustjägare
GranatkastarSignal
Pionjär
Militärpolis
Medicinalman
Båtmekaniker
Båtförare
Militärförare
ATU
Beväringskommittén (tilläggsval)
- fritidsombudsman (FOM)
- arbets- och studieombudsman (ASOM)
- socialmediaombudsman (SOME-agent)
- beväringsgrafiker
- beväringsredaktör

8. Kurser, hobbyn, intressen som kan inverka på tjänstgöringen (t ex FBK, första-hjälp kurser etc.)
samt övrigt:

Mina uppgifter får vid behov ges till min närmaste anhörig

JA

NEJ

Jag försäkrar att de uppgifter jag har gett i det här frågeformuläret är riktiga och är medveten om att jag
skall infinna mig vid Nylands brigad måndag 7. januari 2019 före kl 16:00.

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

