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Personligt brev - YRKESVUX
Vi vill att du skriver några rader om :
•
•
•
•
•
•

dig själv, dina intressen mm
varför du söker utbildningen och om hur du tänker använda den i framtiden
din nuvarande sysselsättning
din tidigare arbetslivserfarenhet, t.ex. anställningar, praktikplatser, egen
verksamhet osv
dina tidigare studier (kom ihåg att bifoga kopior på betyg från samtliga
utbildningar)
hur du hittade den utbildning du nu söker

För att vi ska kunna behandla din ansökan, och dessutom göra det korrekt,
behöver vi också i ditt brev få svar på följande frågor:
Fråga 1 (besvaras om du har ett arbete)
I vilken omfattning arbetar du? Besvara med något av följande alternativ:
•
•
•

Timanställd – i så fall från och med vilket datum? Besvara även fråga 3b.
Deltid – i så fall hur många procent (ca)?
Heltid

Fråga 2 (besvaras om du är arbetslös)
Hur länge har du varit arbetslös?
Fråga 3 (besvaras om du har annan sysselsättning)
Om du är föräldraledig, sjukskriven, studerande, timanställd eller har annan
sysselsättning a) Från och med vilket datum?
b) Vilken sysselsättning hade du dessförinnan – arbete eller arbetslös?

Anna Christensson,
studie- och yrkesvägledare
tel: 0515-88 71 29
e-post: anna.christensson@falkoping.se
Ewa Halldén, vård- och omsorg
tel: 0515-88 71 42
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