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HENKILÖTIEDOT

Oppiarvo tai ammatti

Sukunimi

Osoite 1 Osoite 2

Postinumero  Kaupunki Maa

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite Skype

Kansalaisuus

Sukupuoli* Mies Nainen

Onko teillä vamma, joka voi aiheuttaa käytännön ongelmia testeissä/haastatteluissa?
Kyllä Ei

Jos vastaus on kyllä, kertokaa tarkemmin (jotta hallinto voi mahdollisuuksiensa mukaan olla avuksi):

TÄRKEÄÄ

Valintalautakunnalle on ilmoitettava mahdollisesta osoitteenmuutoksesta.
Puhenlinnumerot on ilmoitettava täydellisinä, esim. (44-20) 74 18 86 00 Lontooseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Ilmoittakaa sähköpostiosoite yhteydenpidon helpottamiseksi.
Ilmoittakaa kaikki päivämäärät muodossa pv/kk/vuosi.

* käytetään yksinomaan tilastointi- ja rekisteröintitarkoituksiin

Tämä hakemus rekisteröidään sen nimen mukaan, joka edellä on annettu. Käyttäkää sitä kaikessa 
kirjeenvaihdossa.

Mahdollinen muu nimi (esimerkiksi tyttönimi), joka esiintyy hakemuksen mukana olevissa 
tutkintotodistuksissa tai muissa todistuksissa, ilmoitetaan alla olevassa kentässä

SyntymämaaSyntymäaika

Mistä julkaisusta tai muusta lähteestä hakija on saanut tiedon tästä 
valintamenettelystä?

elinnumero päivisin

iltaisin

Syntymäpaikka

u nimi / muut nimet

Etunimi

Mitä valintamenettelyä hakemus 

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON 
(LONTOO)�������HAKULOMAKE

Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin 



KOULUTUS

Aloittamispäivämää Päättymispäivämäärä

Lisää kohtPoista

TYÖKOKEMUS

Tähänastinen työura, lueteltuna tämänhetkisestä toimesta alkaen, mukaan luksisätää työkokemuksen tohtorin tutkinnon jälkee
Huomautus: Seuraavaan osioon kirjattavia ajanjaksoja käytetään laskettaessa kertynyttä työkokemusta.

Aloittamispäivämää Päättymispäivämää

Palkkatyö vai palkat

toimesi 
päättymispäivä, jos 
se on tämän 
valintamenettelyn 
määräajan jälkeen.

Työnantajan nimi

Osoite

Lähtemisen syy

Toimiala

Lisää kohtPoista Nykyisen toimen irtisanomisaika (kuukausina)

KIELITAITO

Kielitaito esitetään seuraavassa järjestyksessä:

Kieli Numero rjoittaminen
kuullun ymluetun ymmvuorovaikutuottaminen

Poista

Antakaa tarkat tiedot aikajärjestyksessä perusasteen ja keskiasteen (lukio tai vastaava 
ammatillinen koulutus) koulutuksesta, teknisestä ja korkea-asteen koulutuksesta, 
mukaan lukien mahdolliset yleiset, erikoisalojen ja jatkokouluttavat kurssit. Merkitkää

1 äidinkieli tai ensisijainen kieli; 2 toinen kieli; 3 kolmas kieli; 4 mikä tahansa muu kieli.

Puhuminen:

Toimi tai asema

Tärkeää: Ks. kohta "yleiset ehdot". On syytä huomata, että ennen ensimmäistä ylennystään 
palvelukseen otettujen henkilöiden on osoitettava kykynsä työskennellä kolmannella Euroopan 

Ymmärtäminen
Lisää

Pätevyys

Kielitaiton taso ilmoitetaan yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen (CEF) mukaisesti.

on/koulutusorganisaation nimi

Koulutuksen taso

Ammatillinen osaaminen 
kattaa seuraavan

Keskeiset tehtävät 
ja vastuualat

Koulutuksen taso 
kansallisessa luokituksessa 

Tämä osa on täytettävä tarkasti ja yksityiskohtaisesti, vaikka sähköpostin liitteenä 
toimitetaan ansioluettelo (CV).

(K)okopäiväisenä 



IHMISSUHDETAIDOT JA OSAAMISALAT

Lisää
Poista

Ohjelmistojen tuntemus esim. Word, Excel, MS Access, PowerPoint (eritellään):

Onko hakija joskus tuomittu tai todettu syylliseksi johonkin rikokseen oikeusistuimessa?

Kyllä Ei

VAKUUTUS
1. Vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että edellä esitetyt tiedot ovat oikeat ja täydelliset.
2. Lisäksi vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että

ii) olen täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuuteni;
iii) täytän toimen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

- todistus kansalaisuudesta (passi, henkilötodistus, virkatodistus jne.),
- tutkintotodistukset tai todistukset, jotka vaaditaan valintamenettelyyn osallistumiseksi,

Nimi Päivämäärä

Allekirjoitus (tarvitaan vain, jos saatte kutsun haastatteluun)

Päivämäärä Päivämäärä

Jos vastaus on, 
kertokaa 

3. Sitoudun toimittamaan pyynnöstä ne asiakirjat, joka koskevat edellä esitettyjä kolmea 
kohtaa(i), (ii) ja (iii), ja hyväksyn sen, että ellen toimita näitä asiakirjoja, hakemukseni voidaan 

i) olen jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai jonkin Euroopan talousalueen 
jäsenvaltion kansalainen ja että minulla on tämän jäsenvaltion täydet 

Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikein parhaan tietoni 
mukaan ja hyväksyn, että tietoni tallennetaan sähköisesti

5. Olen selvillä siitä, että hakemukseni hylätään, ellen toimita jäljennöksiä seuraavista 
asiakirjoista:

- asiakirjat ja työsopimukset, joissa on selvästi esitetty aikaisempien työsuhteiden alkamis- ja 
loppumispäivämäärät sekä todiste nykyisen työsuhteen alkamisajankohdasta ja jatkumisesta 

Vahvistakaa edellä oleva vakuutus ja kirjatkaa nimenne alla oleviin kenttiin.

4. Olen myös selvillä siitä, haastattelussa Virasto  mukanani on oltava allekirjoitettu kappale tästä 
hakulomakkeesta sekä kaikki koulu- ja työtodistukset. Muutoin hakemukseni hylätään.

TyökokemusTaidot

Selvittäkää, miten 
täytätte tämän 

valitanmenettelyn 
toimenkuvauksessa 

esitetyt keskeiset 
vaatimukset.

Vähintään kolmen 
kuukauden 

mittaiset oleskelut 
ulkomailla 

(ilmoitetaan maat, 
ajankohdat ja

Niiden henkilöiden 
nimet, osoitteet ja 

puhelinnumerot, 
joihin voidaan 
ottaa yhteyttä 

LISÄTIETOJA





en.


