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INTRESSEANMÄLAN - Tolk

PERSONUPPGIFTER
Förnamn

Efternamn

Adress

Personnummer
Postnr och Ort

Tel

Mobil

Fax

E-post

Födelseland

Bank

Clearingnr.

Kontonr.

YRKE - Tolk
Auktoriserad tolk

Ja

Nej

Auktoriserad tolk med speciell kompetens

Sjukvård

Rättstolk

Tolkspråk

KURSER
Tolkkurs

Kursens längd

Tolkkurs

Kursens längd

Tolkkurs

Kursens längd

Tolkkurs

Kursens längd

Intyg bifogas
Intyg bifogas
Intyg bifogas
Intyg bifogas

GYMNASIUM
Skola

Inriktning

Land

Avslutad år

Skola

Utbildningens art

Land

Avslutad år

Skola

Utbildningens art

Land

Avslutad år

HÖGSKOLA

ÖVRIGT

Skicka in vidimerade kopior på utbildningar/kurser om du vill att de ska tillgodoräknas dig!

Copyright © Tolkresurs Sverige AB

Tolkresurs Sverige AB
Torggatan 9
852 32 Sundsvall

Sida 2 av 2

INTRESSEANMÄLAN - Tolk
ANSTÄLLNINGAR
Företag

Yrke

Längd

Företag

Yrke

Längd

Företag

Yrke

Längd

Referenser (namn och tel.)

Antal års erfarenhet som tolk

Ingen erfarenhet

ERFARENHET / SEKRETESS

Erfarenhetsbeskrivning

Kan tolka:

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och
översättare samt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

När som helst under dygnet
Endast vissa tider __________________
Vill vara med på jourtolklistan
Ja

Nej

Tillgång till bil
Ja

2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller
översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under
uppdraget har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om
yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för
landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd
som tolk eller översättare.

Nej

Egen företagare
Ja (skicka med f-skattebevis)

1 § Denna lag tillämpas på tolk och översättare som anlitas av en
myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars
fullgörande staten eller en kommun svarar samt på tolk och översättare
som genomgått av regeringen eller av den förvaltningsmyndighet som
regeringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs
landsting och kommunalförbund.
Lag (2004:807).

Nej

Övrigt

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:418).

SIGNERING
Jag bekräftar härmed att jag tagit del av ovanstående ”Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare"
och förbinder mig att i mitt tolkarbete iaktta denna lag, samt gällande regler enligt god tolksed.
Datum

Namnteckning

Obs! För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du begära ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister,
ladda ner blanketten: "Begäran om utdrag". Utdraget du får från Rikspolisstyrelsen ska sedan skickas oöppnat till oss.
Intresseanmälan skickas till oss per post.
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