Skriv ut
Ifylld och undertecknad anmälan skickas till:

ABC Tolk & Översättning
Frihetsvägen 41
177 53 Järfälla

ABC tolk och översättning AB
INTRESSEANMÄLAN
Efternamn ..........................................................................................
Förnamn ............................................................................................

Anmälningsdatum:
.............................................................
Personnummer:
..............................................................
Telefonnummer :

Adress:
Hem ..........................................................
Gatuadress .........................................................................................

Arbete .......................................................
............................................................................................................

Postnummer:

Mobil ........................................................

Ort:

E-postadress 1:

E-postadress 2:

Ursprungsland:
.............

Modersmål:

Jag har bott i Sverige sedan:

Tolkningsspråk från och till svenska:
1..........................................................................................................
2..........................................................................................................
3..........................................................................................................
Utbildningsnivå:

I hemlandet:

Tidigare yrkeserfarenhet:
Tolkat professionellt
Ej tolkat
I Sverige:

Grundskola

antal år

.............

antal år .............

Gymnasium

antal år

..............

antal år .............

Högskoleutbildning

antal år ..............

antal år ............

Tolkutbildning: ja

nej

om ja, vilka utbildningar har Du gått och var (intyg krävs)?

...................................................................................................................................................................................
Auktoriserad tolk

auktoriserad tolk med specialkompetens

ABC Tolk och Översättning AB
Frihetsvägen 41 Tel. 08-580 255 00
177 53 Järfälla
Fax 08-580 255 03

E-post: info@abctolk.se
Hemsida: www.abctolk.se

Organisationsnr
556746 – 8317
Bankgiro
488 -2049
Innehar F-skattsedel

Ifylld och undertecknad anmälan skickas till:

ABC Tolk & Översättning
Frihetsvägen 41
177 53 Järfälla

ABC tolk och översättning AB
Arbete:

som tolk

annat

ange arbetsgivare och arbetsplats:

1................................................................................................................ Tfn .....................................................
2. .............................................................................................................. Tfn ....................................................
Tider som Du kan tolka:
Dygnet runt
vissa timmar per dygn
annat
ange de tiderna som Du kan arbeta..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Obs! Arbetstidsschema för tiderna som Du kan arbeta lämnas in alltid.
Alla tolkar hos ABC tolk och översättning genomgår internutbildning eller kravnivåtest.
Jag vill göra test

jag vill genomgå den interna tolkutbildningen

Om ja till internutbildning, vill jag teckna avtal med ABC t. & ö.
Jag vill inte
Alla tolkar hos ABC tolk och översättning lämnar in oöppnat utdrag ur Belastningsregister.
Jag lämnar in
jag lämnar inte
Tolkuppdrag:
Allt

endast telefontolkning

Tolkningsområde som jag önskar mig:
Socialförsäkring
Asyltolkning

endast på plats

Sjukvård

Rättstolkning

Översättningar från och till svenska:
Auktoriserad
utbildad
annat
Obs! Intyg och referenser krävs.
Referenser:
1................................................................................................. Tfn ............................................................
2................................................................................................. Tfn ...........................................................
Jag innehar:
A-skattesedel

F-skattesedel

Bankkontouppgifter:
Bankens namn: .....................................................................................................................
Clearingnr: ............................................................................................................................
Bankkontonr: ........................................................................................................................

Datum...................................... Underskrift....................................................................................
Ort..........................................

Namnförtydligande.......................................................................

Viktigt: Härmed förbinder jag mig att följa ABC tolk och översättnings kvalitetspolicy samt att utföra mina
uppdrag enligt riktlinjerna i ’God tolkningssed’.

ABC Tolk och Översättning AB
Frihetsvägen 41 Tel. 08-580 255 00
177 53 Järfälla
Fax 08-580 255 03

E-post: info@abctolk.se
Hemsida: www.abctolk.se

Organisationsnr
556746 – 8317
Bankgiro
488 -2049
Innehar F-skattsedel

Ifylld och undertecknad anmälan skickas till:

ABC Tolk & Översättning
Frihetsvägen 41
177 53 Järfälla

ABC tolk och översättning AB
FÖRBINDELSE OM SEKRETESSLAGEN OCH TYSTNADSPLIKT
LAG (1979: 689) OM TYSTNADSPLIKT FÖR VISSA TOLKAR OCH ÖVERSÄTTARE
1§ Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller organ som utöver
verksamhet för var full görande staten eller kommun svarar på tolk och översättare som genomgått av
regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regering bestämmer förskriven prövning. Med kommunen
likställs landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna
försäkringar.

LAG 1986:49

1§ Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1§ får inte obehörigen vad
han under uppdraget har erfarit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet,
affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Vad som har sagts nu gäller även den
som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen

(LAG 1980:100).
LAG 1980:229

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av ovanstående ”LAG OM TYSTNADSPLIKT FÖR VISSA
TOLKAR OCH ÖVERSÄTTARE” och förbinder mig att i mitt tolkarbete eller översättningsarbete följa
samt iaktta denna lag. Jag förbinder mig också att följa gällande regler enligt ”God tolksed”.
Tolken är ersättningsskyldig gentemot företaget i fall av försummelse av uppdrag, skadegörelse hos
tolkanvändaren o. dyl.

Datum:.........................................

Underskrift: .......................................................................

Ort:................................................

Namnförtydligande:.............................................................

OBS! Glöm inte att skriva under!

ABC Tolk och Översättning AB
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177 53 Järfälla
Fax 08-580 255 03
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