A
Ansökan
n till Sven
nska för llastbilsfö
örare, SFL, 2017
Personuuppgifter
Fyll i fö
öljande up
ppgifter om
m dig självv:
Efternamn

Förnam
mn

Gatuadresss

Postnummer

Telefon bo
ostad

Telefon mobil

Ort

E-postadress
E
(skrriv tydligt!)

Grrundläggand
de krav
Duu kan söka utb
bildningen om
 dina ku
unskaper i svenska är lägst ppå hög C-nivåå eller på
D-nivå
 du har svenskt B-körrkort
 du har kört tung lasttbil yrkesmässsigt i ditt hemland

Kunska
aper i sven
nska
Sfi:

Personnum
mmer

Betyg B

Betyg C

Betyg D

SAS Nivå: .........

kompetenss
Förark
Vilket dattum tog du B--körkort?
Datum: .................................................................

OB
BS! Du måstte ha körkorrtstillstånd ggrupp II elle
er III
förr att kunna bli antagen till
t utbildnin
ngen.
Annsökningsblankkett för körko
ortstillstånd finnns på
Kö
örkortsportaleen under fliken E-tjänster.
htttp://www.korkkortsportalen.se/e-tjanster//
Til lsammans meed ansökan bifogar du ett lääkarintyg.
t tre veckorr att få tillstånddet efter att man
m har
Deet kan ta upp till
bettalt. Transporrtstyrelsens ku
undtjänst kan svara på frågo
or:
Teel. 0771- 81 81
1 81. Tillståndet är giltigt i 5 år.

örkort för tunng lastbil från ditt hemland??
Har du kö

Ja
Nej
Ja

ört tung lastbil (över 7 ton) i ditt hemlannd?
Har du kö

Hur länge
e körde du tunng lastbil? .......................

Ja

ört något annnat tungt fordo
on också
Har du kö
som till eexempel buss eller mobilkraan?
Har du svvenskt truckkkort?

Nej

n typ av fordo
on: ...........................................................
Nej Vilken

Nej
N

JJa

Vilken tyyp?

A-tru
uck

B-ttruck

C-truck
C

akgrund / språk
s
Skolba
Hur längee har du gått i skolan i ditt hemland?

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

Vilket är ditt hemland?? ..............................................
Vad är dittt hemspråk? ...............................................
Jag försäkkrar att lämnaade uppgifter är
ä korrekta:
Skicka a
ansökan till:
Anders Å
Åström
c/o STFG
Kungens kkurvaleden 4
141 75 Kuungens Kurvaa

OBS! Bifoga ko
opia på
körko
ortstillstån
ndet

.......................................................
D
Datum

........................................................................................
Naamnteckning

Om
m du uppfyllerr våra grundlääggande krav kkallar vi dig till test
(sppråk+intervju och ev. körprrov med lastbiil) inför nästa start. Tid för
nässta start finns på hemsidan.
Duu kan också ringa och fråga när nästa starrt är, tel. 0761-23 57 76
(Annders Åström
m)

