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Hydraulic Axial Piston Units



ANSØGNINGSSKEMA
Group VH A/S · Glarmestervej 5 · 6710 Esbjerg V 

Tlf. +45 75 15 30 77 · Fax +45 75 15 30 16 · www.vh.dk · adm@vh.dk

Group VH A/S er i stadig udvikling, og vi søger løbende medarbejdere til vores produktion, lager, 
salg og administrative funktioner.

Når du ansøger skal du vide, at vi anvender skemaet til udvælgelse af ansøgere til personlig samtale 
både ved de opslåede stillinger som ved uopfordrede ansøgningsskemaer.

  Vi opfordrer dig til at udfylde skemaet på vores hjemmeside: vh.dk.

  Det er meget vigtigt for Group VH, at du udfylder alle felterne med meget præcise 
oplysninger, der kan give os et godt indtryk af dig som person.

  Når du angiver referencer, bør du underrette disse personer om, at vi kan spørge til din 
tidligere ansættelse.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om virksomheden, kan du finde dem på vores 
hjemmeside www.vh.dk eller ringe til os og spørge uddybende.

  Vi vil meget gerne have din ansøgning på e-mail, da det er meget smidigt for os i den videre 
behandling. Sendes på e-mail til: job@vh.dk.

Du vil indenfor en uge fra modtagelsen modtage en bekræftelse pr. e-mail eller post.

Vi ønsker dig held og lykke i jobsøgningen!

Fulde navn Fødselsår

Vej/gadenavn Stednavn

Postnr. By

E-mail

Træffes nemmest pr. telefon i tidsrummet Telefonnr. Mobilnr.

Statsborgerskab

Jeg søger uopfordret Hvis ja, hvilken stilling?

Tidligere ansættelse ved Group VH Hvis nej (sæt kryds) Hvis ja, hvornår og hvilken afdeling

Jeg kan tiltræde (dato)



Kvalifika-
tioner

Faglært 
(sæt kryds)

Ja Faglært som Udlært (år) Nej

Kurser 
(sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, 

hvilket år? Bemærkning

Grundkursus i jern og metal

Grundlæggende hydraulik

Kvalitetsbevidsthed

Logistik og samarbejde

Tillidsmandskurser

Arbejdsmiljø uddannelsen

Salgs/ administrations kursus

Arbejdsmiljø og sikkerhed, 
svejsning /termisk

Andet

Afsluttede  
uddannel-
ser

Ja Nej Hvis ja, 
hvilket år Bemærkning

Folkeskolen 9./10. klasse

Gymnasium/Handelskole/HF/ 
teknisk skole mv.

Videregående uddannelse

IT kendskab Ja Nej

Navision Ja Nej

SAP Ja Nej

Office-pakken Ja Nej

Andet Ja Nej

Er du på nuværende tidspunkt 
fuldt arbejdsdygtig?

Ja Nej Hvis nej, hvorfor ikke?

Har du tidligere haft perioder hvor 
du ikke har været fuldt arbejdsdygtig?

Ja Nej Hvis ja, hvorfor?

Hvorfor søger du netop arbejde hos Group VH?

Beskriv dig selv med maksimum ti ord

Jeg har følgende hensyn, som skal tages i betragtning inden evt. ansættelse hos Group VH

Sæt kryds    ❏Ryger    ❏Ikke ryger

Kronisk sygdom/lidelse Ja Nej Hvis ja, hvilken



Nuværende arbejdssted

Arbejdssted navn Reference Fra dato Til dato

Adresse Postnr. By

Tidligere arbejdssteder

Arbejdssted navn Arbejdets art Referende Fra dato Til dato

1.

2.

3.

Jeg er interesseret i at arbejde i  
flg. afdelinger (sæt kryds)

Ja Nej Til intern brug 
Ansøgning set af           Kommentar

Værksted/Montør

Administration

Salg

Lager/Logistik

Indkøb

undertegnede giver i henhold til registerloven tilladelse til, at oplysningerne 
opbevares og anvendes ved behandlingen i ansøgnings øjemed.

Dato: ______________           Underskrift: ________________________________________

❏ Oplysningerne ønskes behandlet fortroligt

Bemærkninger (forbeholdt Group VH)
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