
Ewa Stensrød AS konsulenttjenster Polsk - Norsk

Formularz zlecenia zasiłku dagpenger / permittering
Sposób złożenia zlecenia Sposób płatności Numer faktury

Nazwisko Imię

Hasło w systemie Altinn / MIN ID Numer telefonu norweskiego

Numer personalny norweski Numer konta bankowego (norweskie)

Adres norweski 

Adres e-mail Data rozpoczęcia pracy w Norwegii

Rejestracja na podstawie:

 

TAK NIE

Czy jesteś pracownikiem rotacyjnym (np. 6 tyg pracujesz / 2 tygodnie urlopu - 
stale cały rok) ?

Czy jest to Twoja pierwsza rejestracja na zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii ?

Czy podejmiesz pracę w Norwegii w każdym zawodzie? *

Czy podejmiesz pracę na terenie całej Norwegii? *

Czy podejmiesz pracę w każdym wymiarze pracy? *

Ważne:  
Warunkiem aby zasiłek został przyznany musi Pan wyrazić zgodę na trzy ostatnie pytania oznaczone 

W jakich zawodach najchętniej podejmiesz pracę:

Jeśli posiadasz dzieci w wieku do 18 lat uzupełnij poniższe informacje:



Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ostatnia umowa o pracę

Pozwolenie z policji na pobyt i pracę w Norwegii

Dokument upoważniający do rejestracji (zaświadczenie o permitteringu/ wypowiedzenie/ ustanie 
umowy)

Rozliczenia roczne od pracodawców za poprzedni rok kalendarzowy, tzw. lønns og trekkoppgave (w 
miesiącu styczniu może to być ostatni odcinek z wypłaty z poprzedniego roku)

Akty urodzenia dzieci do 18 r.z. (na drukach unijnych lub tłumaczone)

Kody do logowania elektronicznego (MinID)

Formularz rejestracji CV (wymagane) - wypelnij ponizsze informacje

1. UKOŃCZONE SZKOŁY

Nazwa szkoły 

Pełne daty 
rozpoczęcia oraz 
ukończenia Zawód 

   

   

   



   

2. UKOŃCZONE KURSY  

Nazwa kursu

Pełne daty 
rozpoczęcia oraz 
ukończenia Zawód

   

   

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (musi zawierać informacje także z ostatnich 12 miesięcy)

Nazwa pracodawcy

Pełne daty 
rozpoczęcia oraz 
ukończenia Stanowisko

   

   

   



   

   

4. INFORMACJE DODATKOWE 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

- język angielski

- język niemiecki

- język norweski

- inny język (podaj Nazwę i stopień znajomości) 

PRAWO JAZDY 

Kategoria Pełna data otrzymania

  

INNE UMIEJETNOŚCI (np. znajomość obsługi programów komputerowych, itp.)

 

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI NA TEMAT ZLECENIA 
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