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Anmäl som jobbsökare

Du som arbetstagare anmäler dig med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast
efter beslut om uppsägning gjorts. Uppsägningsbevis och arbetsgivarintyg ska bifogas
ansökan.

Skicka in blanketten till kontakt@ciko.se. Alternativet är att skicka med post till
CIKO, Kammakargatan 66, 111 24 Stockholm.

Om din arbetsgivare

Min arbetsgivare är medlem i Arbetsgivarorganisationen KFO (omfattas av
Avtalsförsäkringar KFO-LO)

Följande stämmer bäst in på mig som arbetstagare *
Tillsvidareanställd arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist (§1a)
Arbetstagare som på grund av sjukdom ej är arbetsför (§1b)
Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut i enlighet med
anställningsavtalet (§1c). Gäller även visstid så länge uppdraget varar.
Övrig information till handläggaren

Uppgifter om din arbetsgivare
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Anmälarens namn
E-postadress

Telefonnummer
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Om dig

Dina kontaktuppgifter
Namn

Personnummer 12 siffror *
94494

Utdelningsadress
C/o adress
Postnummer

Ort

Mobilnummer privat *

E-post privat *

Jag har avböjt att låta min anställning övergå till förvärvande organisation/företag.
Gäller endast vid verksamhetsövergång.
Ja
Nej
Jag är aktiv i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd *
Ja
Nej
Om ja, vilken åtgärd?

Jag har erhållit en ny anställning hos min tidigare arbetsgivare men med lägre
sysselsättningsgrad *
Ja
Nej
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Anställningen

Arbetsplats och anställning
Arbetsplatsens/avdelningens namn
Anställt fr o m *

Uppsägningsdag *

Sista anställningsdag *

Sysselsättningsgrad *

Befattning/titel

Typ av anställning *
Tillsvidareanställning
Tidsbegränsad anställning/Visstidsanställning
Annan information om anställningen
Jag har varit sammanhängande anställd hos arbetsgivaren 12 månader som
tillsvidare eller 24 månader som visstidsanställd vid tidpunkten för anställningens
upphörande
Bifogar dokument
Ja, bifogar uppsägningsbevis*
Ja, bifogar arbetsgivarintyg

Godkännande av personuppgifter

Genom din ansökan samtycker du till vår behandling av personuppgifter (se nedan
”Godkännande av GDPR”)*.

Godkännande av GDPR
För att tillgodose dig som jobbsökare med så hög service som möjligt enligt
omställningsavtalet behöver vi behandla vissa personuppgifter. Uppgifter som berörs är
de som lämnas via följande formulär, senare meddelas CIKO samt som kan ha betydelse
för CIKOs hantering av dig som jobbsökare.
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan person eller organisation
utom när skyldighet föreligger eller när samarbete sker med annan aktör inom ramen för
CIKOs insatser sker. CIKO har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga
underleverantörer inom jobbcoachning och IT-stöd.
Sex månader efter att din ramtid löpt ut raderas samtliga personuppgifter såvida inte
ekonomiska transaktioner ägt rum, dina uppgifter sparas då i enighet med
bokföringslagen. Eventuella ändringar av personuppgifter sker genom den löpande
dialog som förs med administratör och rådgivare genom processen. Genom din ansökan
samtycker du till ovan angiven behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig
på CIKO är Hanna Becker - hanna.becker@ciko.se.

Spara

Skriv ut

