ANSÖKAN TILL GRUNDKURS FÖR GRÄNSBEVAKARE
Ankomstnoteringar

(Ifylls av Gräns- och sjöbevakningsskolan)

Förvaltningsenhets- och studielinjeönskemål (ordningsföljd 1-7)*
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion (GBSÖF)
Norra Karelens gränsbevakningssektion (GBNK)
Kajanalands gränsbevakningssektion (GBK)
Lapplands gränsbevakningssektion (GBL)
Finska vikens sjöbevakningssektion (SBFV)
Västra Finlands sjöbevakningssektion (SBVF)
Bevakningsflygdivision (BFD), förutsätts lämplig utbildning
* Om du absolut inte vill till en viss förvaltningsenhet ska du lämna rutan tom. I detta fall erbjuder vi inte studieplats till ifrågavarande
förvaltningsenhet till dig även om din framgång i inträdesprovet skulle tillåta det.

Personuppgifter

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet understreckas)
Personbeteckning

Medborgarskap

Boendekommun

Hemadress

Postnummer

E-postadress

Telefon

Yrke

Modersmål

Bilagor
(kopior av
betyg)

Utbildning
Grundskola
Gymnasium
Studentexamen
Yrkesutbildning

Läroanstaltens namn och linje

Tid

Högskola

Läroanstaltens namn och linje

Tid

Övrig utbildning

Avlagda kurser, språkexamen e.d.

Tid

Fullgjort
värnpliktstjänstgöring
eller frivillig
militärtjänst

Militärgrad i reserven

Slutbetyg
från
gymnasiet
Studentbetyg
Betyg
Betyg
Betyg
Militärpass

Truppförband

Kontingent

Tjänsteintyg

Utbildning

Betyg från
u.off.skolan

Specialkurser (-utbildning)

Betyg fr. res.off.skolan

Jag har redan sökt mig till
frivillig militärtjänst.

Regionalbyrån, som ansökan har sänts till

Jag sänder ansökan om frivillig militärtjänst som bilaga till den här
ansökningen.

Körkort
Har inte

Bilaga
nr

Gymnasiets namn

Grundutbildning

Ingen fullgjort
frivillig
militärtjänst för
kvinnor

Postadressort

Har

A

B

C

D

E

Ansökan om
frivillig
militärtjänst

Tilläggsuppgifter:
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Hälsotillstånd*
Min tjänsteduglighetsklass är A

Ja:

Nej:

Min synskärpa på vartdera ögat är minst 0,7 (utan glasögon)

Ja:

Nej:

Jag har normalt färgseende (högst 2 fel i Ishiharas färgtest med 24 bilder)

Ja:

Nej:

Jag har normal hörsel (klass I-II)

Ja:

Nej:

Jag har kroniska sjukdomar eller allergier som utgör hinder för arbetet

Ja:

Precisera nedan ”tilläggsuppgifter” Nej:

* Känsliga personuppgifter som gäller personer som ansöker om att bli antagna som studerande får vid Gräns- och sjöbevakningsskolan endast
behandlas av personer som bereder eller fattar beslut om antagning av studerande (Lag om Gränsbevakningsväsendets förvaltning 28 c §).
Uppgifterna behandlas och förvaras enligt god informationshantering.

Arbetserfarenhet (bifoga arbetsintygen till ansökan)
Nuvarande arbetsgivare

Nuvarande uppgift

Närmaste förman och telefon

Anställningstid (och eventuell uppsägningstid)

Tidigare arbetsgivare

Uppgifter

Period

Bestraffningar
Har du varit tagen i förvar?
Nej

Var och när?

Ja, varför?

Har du fått strafforder (=böter) eller ordningsböter?
Nej

Ja, förseelse?

Har du blivit anklagad eller straffad i domstol?
Nej

Var och när?

När och åtalets/straffets art?

Ja, gärning?

Tidigare ansökan till Gränsbevakningsväsendet
Nej

Ja

När, till vilken förvaltningsenhet och uppgift?

Tilläggsuppgifter

Datum och underskrift
Jag försäkrar att de av mig lämnade uppgifterna är riktiga.

Tid och plats
Sökandes underskrift

De av dig lämnade uppgifterna behandlas konfidentiellt. Ytterligare uppgifter:
Gräns- och sjöbevakningsskolan
Rekrytering
Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

Tel. 0295 429 034
rektytointi.rmvk@raja.fi
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