– dit naturlige valg
––dit
naturlige valg
dit naturlige valg
Indmeldelses/ændringsblanket
Blanketten bedes udfyldt med blokbogstaver. Felterne mærket med * skal altid udfyldes.
Evt. spørgsmål besvares af sekretariatet på tlf. 3321 2800, mellem kl. 8.30 og 16.00, fredag dog kun til kl. 15.30.
Denne indmeldelses-/ændringsblanket bruges kun, hvis du ikke har mulighed for online tilmelding eller ændring via hjemmesiden: www.ja.dk.
Indmeldelsesbekræftelse og mappe med praktiske oplysninger følger. Blanketten indsendes til JA, Emdrupvej 28A, 2100 København Ø eller via fax 3871 0322
(Udfyldes ved tidligere eller studentermedlemskab.
Se evt. bag på Jord og Viden)

Medlemsnummer *
Titel
Navn (fornavn(e), efternavn)
Privatadresse

Postnr.	  By
CPR-nummer *

Privattelefon
Privat e-mail

Erhvervsmæssige oplysninger
Under arbejdssted angives det fysiske arbejdssted. Arbejdsstedets telefonnummer skal om muligt angives til arbejdsstedets omstillingsbord.
Arbejdsgiver er den lønudbetalende arbejdsgiver. Ved ændring af arbejdsstedsoplysninger skal arbejdsgiver også altid udfyldes også selv om arbejdsgiveren er identisk med arbejdsstedet, eller arbejdsgiveren evt. stadig er som før.
Arbejdsstedets telefon *

Evt. lokalnr./direkte nr.
Direkte arbejds e-mail

Arbejdssted
(navn og adresse)

Postnr.	  By
Arbejdsgiver
(navn og adresse)

Postnr.	  By
Ansættelsesforhold (sæt X)

5

Tjenestemand (Stat)

6

Tjenestemand (Kommune)

9

12

Fondsaflønnet

18

Pensionist

13/14

Udlandsansat

19

Studerende

20

Andet - oplys hvad:

Privatansat

15

Selvstændig

1

Overenskomstansat (Stat)

10

Landøkonomisk konsulent

16

Værnepligtig

2

Overenskomstansat (Kommune)

11

Tjenestemandslignende ansat

17

Ledig

Fuld tid

Ansættelsesdato

Deltid : _______ timer/uge svarende til _______ % af fuld tid

(jf. ansættelsesbrev)

Fast ansættelse

Ansættelsesophør

Tidsbegrænset stilling

(ved tidsbegrænset stilling)

Stillingsbetegnelse, jævnfør ansættelsesbrev

Uddannelse og omtale
Dimittenddato

år

md.

dg.

Uddannelsessted

Anden højere uddannnelse
Medlemsskab må omtales i Jord og Viden *   

Ja  

Nej

Evt. bemærkninger:

Dato

Underskrift

Netværk: Husk at tilmelde dig JA-Netværk via hjemmesiden www.ja.dk

JA• Emdrupvej 28 A • DK-2100 København Ø • Telefon +45 3321 2800 • Telefax +45 3871 0322 • www.ja.dk

år

md.

dg.

år

md.

dg.

