INDMELDELSESSKEMA
Udfyldes af Senior Erhverv Vestegnen

Undertegnede bekræfter hermed indmeldelse i
Senior Erhverv Vestegnen.

Medlemstype :
Medlemsnummer :
Kontingent 50 kr/kvartal
Mentor :

SKRIV VENLIGST TYDELIGT - BRUG BLOKBOGSTAVER
Navn
Adresse
(evt. sted)
Postnummer og by
Telefon
Mobiltelefon
Mail-adresse
Fødselsdag
Hvor har du hørt om os

Jeg ønsker at være aktiv i følgende
arbejdsgruppe(r) :

Undertegnede ønsker følgende medlemskab i
Senior Erhverv Vestegnen :
A-medlem med rådighedskrav (A1)
Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg er
* fyldt 50 år

Virksomheds gruppen (onsdage)
Medlems gruppen (torsdage)

* ledig og aktivt jøbsøgende
* tilmeldt mit lokale Jobcenter

Administrations gruppen (tirsdage)

A-medlem uden rådighedskrav (A2)
Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg er
* fyldt 50 år
* aktivt jøbsøgende

IT gruppen (fredage)
Kontorvagt på en ugentlig dag
(efter nærmere aftale)

B-medlem som passiv støtter af netværket

TRO- OG LOVE ERKLÆRING FOR A-MEDLEMMER
Som medlem af Senior Erhverv erklærer jeg mig indforstået med :
* at udfylde mit CV inkl. Jobmål i Senior Erhvervs database
* at Senior Erhverv må bruge disse data i sit regi, i anonym form
* at jeg har gennemlæst de gældende vedtægter for Senior Erhverv Vestegnen
* at jeg vil yde minimum 10 timers ulønnet indsats pr. måned, gerne mere
(da det ikke er arbejde, får du din fulde dagpenge/efterløn)
* at udfylde timesedler for disse timer hver måned
(indsendes til eller afleveres på kontoret senest den 10. i efterfølgende måned)
* at meddele skriftligt til kontoret hvis jeg får arbejde, går på efterløn, bliver pensionist kommer i aktivering eller
løntilskudsjob (og huske at meddele om jeg vil fortsætte som A2 eller B-medlem eller eventuelt skal udmeldes)
* at meddele de grupper jeg er medlem af og kontoret, hvis jeg er aktiveret
- f.eks. på kursus, i jobpraktik eller i tilskudsjob.
(Du skal selvfølgelig ikke yde 10 timers aktivitet i den periode, - medlemstypen forandres ikke )

Dato :

Underskrift :

Fil: Indmeldelsesskema nye medlemmer 20181206

Original i mappen "Aktive Medlemmer" - Kopi til Medlem

