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mail

  Print 
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PERSONLIGE OPLYSNINGER

Titel

Efternavn

Adresse 1 Adresse 2

Postnr. By Land

Mobilnr.

E-mail Skype

Nationalitet

Køn* Mand Kvinde

Har du et handicap, som kan give praktiske problemer ved prøver/samtaler?
Ja Nej

I bekræftende fald bedes du give nærmere oplysninger (så administrationen så vidt muligt kan træffe de nødvendige foranst

VIGTIGT:

Udvælgelseskomitéen skal underrettes om enhver adresseændring.
Angiv venligst telefonnumre i deres helhed, f.eks. (44-20) 74 18 86 00  for et nummer i London, Det Forenede Kongerige.
Anfør venligst en e-mailadresse for at lette kontakten.
Alle datoer skal angives i formatet dd/mm/åååå.

* kun til statistiske formål og registreringsformål

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR 
(LONDON)                         ANSØGNINGSSKEMA

Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på etablering af en liste over kontraktansatte til 
vikariater 

Udvælgelsesprocedure, som 

Hvordan er du blevet bekendt med udvælgelsesprøven (avis eller andet)?

Din ansøgning vil blive registreret under det ovenfor angivne navn. Det bedes anvendt i al korrespondance.

Fornavn

Eventuelle andre navne, som fremgår af de eksamensbeviser eller certifikater, der er vedlagt denne 
ansøgning, skal anføres nedenfor

Tlf.nr. i dagtimerne

Andre navne

lf.nr. i aftentimerne

Fødested

FødelandFødselsdato



UDDANNELSE OG UNDERVISNING

Startdato Slutdato

Tilføj elemAnnulér

ERHVERVSERFARING

Karriereforløb, hvor den seneste stilling anføres øverst med nærmere oplysningherunder erhvervserfaring under PHD
Bemærk venligst: Tidsperioder, som er anført i afsnittet herunder, anvendes til beregning af din samlede erhvervserfaring

Startdato Slutdato

Betalt eller ikke-bet

ansøgningsfristen 
for 
udvælgelsesprocedu
ren for denne 
stilling, hvis 

Arbejdsgiverens navn

Adresse

Fratrædelsesgrund

Erhvervssektor

Tilføj elemAnnulér Opsigelsesvarsel (angivet i måneder) i din nuværende stilling

SPROGKUNDSKABER

Angiv dine sprog i nummerorden ud fra følgende numre:

Sprog Nummer Skriftligt
Når du lytt Når du læsSamtale Fremlæggelse

Annulér

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

Tilføj
Annulér

Kendskab til kontorprogrammer som f.eks. Word, Excel, MS Acces, PowerPoint (angiv nærmere):

Giv nærmere oplysninger om uddannelse på folkeskoleniveau, gymnasieniveau (el. 
lign.), teknisk uddannelse og højere uddannelse af 3 års varighed eller derover, 
herunder eventuelle generelle og specialiserede kurser og videreuddannelseskurser. De

Eksamen

For yderligere information om sprogniveauerne henvises der til niveauerne i den fælles europæiske 
referenceramme (CEF).

sitetets/organisationens navn

Uddannelsesniveau

Hovedområder, som de 
faglige kvalifikationer 
omfatter

Hovedaktiviteter 
og -

Niveau i det nationale 
klassificeringssystem (angiv 

Denne del skal udfyldes behørigt og i alle enkeltheder, også selv om e-mailen vedlægges 
et curriculum vitae.

Beskæftigelse eller stilling

Fuld tid (F) eller 

Vigtigt: Se venligst de almindelige betingelser og bemærk, at nyligt ansatte inden deres første 
forfremmelse skal kunne påvise, at de er i stand til at arbejde på et tredje af de officielle EU-

Forståelse
Tilføj

1 for dit modersmål eller hovedsprog, 2 for dit andetsprog, 3 for dit tredjesprog, 4 for ethvert 
andet sprog.

Mundtligt

ErfaringKvalifikationer



Er du ved en domstol blevet dømt for eller kendt skyldig i en lovovertrædelse?

Ja Nej

ERKLÆRING
1. Jeg erklærer på tro og love, at de ovenfor anførte oplysninger er fuldstændige og i overensstemmelse med sandheden
2. Endvidere erklærer jeg på tro og love, at:

ii)  jeg har opfyldt mine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt
iii)  jeg opfylder de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

- bevis for nationalitet (pas, ID-kort, fødselsattest osv.)
- det eller de eksamensbeviser eller certifikater, som kræves for at få adgang til udvælgelsesproceduren

Navn Dato

Underskrift (kun nødvendig, hvis ansøgeren indkaldes til samtale)

Dato Dato

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis JA, angiv 
nærmere

4. Jeg er indforstået med, at jeg på dagen for samtalen hos Agenturet skal medbringe et 
underskrevet eksemplar af dette ansøgningsskema og alle de nedenfor angivne eksamensbeviser 
og certifikater fra arbejdsgivere, og at min ansøgning i modsat fald ikke vil blive taget i 

3. Jeg forpligter mig til på anmodning at fremlægge støttedokumentation for ovenstående punkt 
i), ii) og iii) og accepterer, at undladelse heraf kan gøre min ansøgning ugyldig

i)  jeg er statsborger i en af EU-medlemsstaterne eller et land i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, og at jeg er i besiddelse af mine borgerlige 

Forklar venligst, 
hvordan du opfylder 
de væsentlige krav 
for at få adgang til 

udvælgelsesprocedur
en som anført i 

stillingsbeskrivelsen.
Udlandsophold af 

mindst tre 
måneders varighed 

(angiv lande, 
datoer og formål 

med ophold)

Navn, adresse og 
telefonnummer på 
personer, der kan 

kontaktes i 
tilfælde af, at det 

Jeg bekræfter hermed, at de afgivne oplysninger på dette ansøgningsskema 
efter bedste overbevisning er korrekte, og jeg erklærer mig indforstået med, at 

5. Jeg er også indforstået med, at min ansøgning afvises, hvis ikke jeg fremlægger fotokopier af 
følgende dokumenter:

- erklæring(er) om ansættelsesforhold eller kontrakt(er) med tydelig angivelse af tiltrædelses- og 
fratrædelsesdatoer, og for den nuværende stillings vedkommende bevis for tiltrædelsesdato, 

Bekræft ovenstående erklæring og anfør dit navn i felterne nedenfor



taltninger):


