Ansøgning om ansættelse i seniorjob i henhold til Lov om seniorjob
Ansøgning om ansættelse i seniorjob kan sendes tidligst 3 måneder før og skal være modtaget senest 2 måneder efter
den dag, hvor dagpengeperioden udløber.
Kontaktpersoner i kommunen er:
Charlotte Søder tlf. 72531209 og Pia Schmidt tlf. 72531275.
Generelt om oprettelse af seniorjob:
Ansættelse i seniorjob er som øvrige ansættelser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansættelse sker ved Faaborg-Midtfyn
Kommune med tjeneste indtil videre i en enkelt institution, det betyder, at ansatte i princippet kan flyttes rundt.
Løn- og arbejdsvilkår følger de kommunale overenskomster.
Alle blanke felter udfyldes
Navn
Adresse
Cpr. nr.
Tlf. fastnet

Mobiltlf.

Email adresse

Dagpenge perioden
Er du medlem af en
udløber: (skriv dato)
arbejdsløshedskasse
Ja
Nej
(sæt kryds)
Arbejdsløshedskassens
navn, adresse, tlf.nr.,
kontaktperson
Indbetales der bidrag til
Efterlønsalder opnås:
(skriv dato)
efterlønsordning
Ja
Nej
(sæt kryds)
Generelt om seniorjobbets indhold og omfang:
Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig.
Du har ikke krav på ansættelse indenfor et bestemt område, men kommunen lægger vægt på dine kvalifikationer,
herunder uddannelsesmæssige- og erhvervsmæssige baggrund samt interesser.

Din uddannelsesmæssige
baggrund?

Hvor har du tidligere været
beskæftiget?
(vedlæg relevante
uddannelsesbeviser,
udtalelser, cv. m.v.)

Interesser?

Før du aflevere ansøgningen skal bagsiden udfyldes hos din A-kasse.

Dato og underskrift

Ansøgning skal sendes til:
Faaborg-Midtfyn Kommune, HR & Innovation, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe eller pr. mail til hr@faaborgmidtfyn.dk.

VEND….

Oplysninger fra A-kassen
seniorjob i Faaborg-Midtfyn Kommune
til brug for sagsbehandlingen af ansøgningen skal vi anmode a-kassen om følgende oplysninger:
Alle blanke felter udfyldes
Navn
Cpr. nr.

Medlemmet er ledig
(sæt kryds)

Ja

Nej

Medlemmet er (sæt kryds)

fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Ja

Nej

Medlemmet vil ved fortsat medlemskab af og
indbetaling af efterlønsbidrag til a-kassen kunne
opfylde anciennitetskravet for efterløn, når
pågældende når efterlønsalderen.

Ifølge registreringen i det fælles datagrundlag for
beskæftigelsesindsatsen udløber dagpengeperioden den (dato)

Har medlemmet ved dagpengeperiodens udløb genoptjent ret til
arbejdsløshedsdagpenge jf. § 53, stk. 6 i lov om
arbejdsløshedsforsikring mv.?

Ja

Nej

Fra hvilken dato har medlemmet ret til efterløn?
Det følger af bemærkningerne til lov om seniorjob, at a-kassen skal give meddelelse til kommunen, såfremt en person
på grund af manglende indbetaling til medlems- eller efterlønsbidrag bliver meldt ud af arbejdsløshedskassen eller af
efterlønsordningen
Dato:
A-kassens stempel og underskrift

