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Ordningsvaktservice anordnar rekrytering av nya ordningsvakter.
Tack vare detta sätt att rekrytera har vi under ett antal år hittat medlemmar med skiftande
bakgrund och erfarenheter. Detta har bidragit till att göra oss till den mest kompletta
ordningsvaktsföreningen i Värmlands polisdistrikt.
Utbildade ordningsvakter kan söka.
Har du genomgått Polisens arenautbildning är det ett stort plus.
Första urvalet görs på intyg och personligt brev. Därefter kallas ett antal sökande till intervju
och uttagning.
Ansökan kan postas till oss på angiven adress alternativt skickar du denna ifylld per epost till
vår adress nedan. Bifoga bilder och dokument i jpg respektive pdf format.

Intervju:
Vi kommer att kalla ett antal personer till intervju och information. Du då att få tillfälle
att berätta mer om dig själv och dina planer när det gäller ordningsvaktsarbetet.
Intervjun tar c:a 45 minuter.

Mer information
Besök vår webbplats: www.ovs.nu

Frågor:
Om du har frågor är det enkelt att nå oss via vår e-postadress: ansokan@ovs.nu

När kan jag söka?
• Vi har ändrat vår ansökningstid: Nu kan du söka hela året!

Välkommen med din ansökan!

Datum

Intresseanmälan skickas till:
ORDNINGSVAKTSERVICE
Tullhusgatan 28
652 27 KARLSTAD
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Intresseanmälan ORDNINGSVAKTSERVICE I KARLSTAD
Jag anmäler mitt intresse till
ordningsvaktsarbete
hos ORDNINGSVAKTSERVICE

Foto
nytaget och
välliknande

Personuppgifter
Efternamn/förnamn

Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon dagtid

Telefon bostad

Mobil

Genomgången skolutbildning
2-årig gymnasie utb. 3-årig gymnasie utb

Program/linje

Avslutat år

Annan skolutbildning

Pågående skolutbildning
Skolform

Program/kurs

Värn/civilpliktsförhållanden
Fullgjord:
Befattning
Värnplikt avslutat år: ….
Civilplikt avslutat år: ….
Förband/skola
Ej genomfört plikttjänst

Beräknad avslutningsexamen

Vitsord

Avslutat år

ORDNINGSVAKTSERVICE I KARLSTAD
Sidan 3/3
Nuvarande arbete
Anställd hos/eget företag
……………………………………….

Heltid

Deltid …….%

Arbetslös

Tidigare arbeten
Bifogar arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare

Civilstånd
Gift

Sambo

Enbo

Bor hos föräldrar

Övr.
Innehar körkort klass…………..

Bifogar övriga intyg kurser/utb.

För dig som innehar förordnade som ordningsvakt:
Förordnande myndighet: …………………………….………….
Nuvarande uppdragsgivare: …………………………………………Sedan år …………….
Ev. tidigare uppdragsgivare: …………………………………………År………………….
Ev. fortsättning på baksidan
Referenser uppge två personer som kan styrka din lämplighet (gäller för sökande som ej är
förordnade ordningsvakter).
Namn: …………………………….……………... Telefon dagtid …………………….
Namn: …………………………….……………... Telefon dagtid …………………….

Komplettera med personligt brev
Ev. intyg återsändes ej om inte
frankerat kuvert bifogas.

Namnteckning ……………………………………

