Ansökan om feriepraktik 2018
Namn:
Gatuadress:
Postnummer och Ort:
Personnummer:
E-post:
Telefonnummer ungdom:
Kontaktuppgift målsman:
______________________________________________________________

Andra upplysningar* som vi behöver ta del av för att anpassa platsen
ex. allergier eller särskilda behov av lugn arbetsplats.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
*Känsliga uppgifter om hälsotillstånd lämnas frivilligt och syftar till att anpassa valet av plats och
arbetsuppgifter för ditt behov. Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för kommunens
ferieverksamhet.

Jag önskar feriepraktik inom: Vård/Omsorg

_____________________

Vaktmästeri

_____________________

Kultur/Fritid

_____________________

Barnomsorg

_____________________

Annat, vad?
Jag vill delta i projektet ”Ungas delaktighet” **

_____________________
_____________________

**Med hjälp av fritidsledare/samordnare ta fram idéer genom att bland annat intervjua
www.laxa.se

tjänstemän i kommunen och andra ungdomar, i syfte att påverka samhällsutveckling och
närmiljö.

Laxå kommun

Postgatan 2–4

695 80 Laxå

Tel 0584-47 31 00

Fax 0584-107 41

kommun@laxa.se

www.laxa.se

Önskemål om period:
period 1 (18/6-13/7)
period 2 (16/7-10/8)

OBS! Alla önskemål kommer att beaktas men det är ingen garanti att man får
sina önskemål uppfyllda.
Information om registrering och hantering av personuppgifter
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan om feriepraktik och i
samband med att du erbjuds en plats kommer att registreras samt behandlas
inom ramen för kommunens ferieverksamhet och innebär bland annat att:
-

Personalen i kommunen som samordnar feriepraktikplatser tar del av
uppgifter samt vid erbjudande om plats, registrera dem i vårt
uppföljningssystem.

-

Om du blir erbjuden en plats kommer dina kontaktuppgifter (namn och
telefonnummer) att göras tillgängliga för handledare eller annan
kontaktperson på arbetsplatsen. Dock lämnas inga andra uppgifter från
din ansökan.
Vid erbjudande om arbetsplats kommer relevanta uppgifter som rör
anställning och löneutbetalning att delges till personal-och
löneadministrationen. Vidare kommer det även i de fall du lämnat
uppgifter om inkomst, redovisas till skatteverket.

-

Anmälan lämnas tidigast den 1 mars och senast den 3 april i Laxå
kommuns reception eller skickas till:
Laxå kommun
Therese Hellström; therese.hellstrom@laxa.se
Postgatan 2-4
695 80 Laxå
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