
Intresseanmälan för att bli volontär
Volontärarbete i Vara kommun kan utföras inom skola, omsorg och Kultur
Vara. Anmäl ditt intresse på denna blankett.

Blir du antagen måste du godkänna de specifika förutsättningar som gäller för
verksamheten, t ex tystnadsplikt inom omsorgen, eller att uppvisa utdrag ur
brottsregistret inför volontärarbete med barn. Vara kommun förbehåller sig
också rätten att bedöma personlig lämplighet inför volontäruppdraget, och att
avbryta uppdraget.

Förmåner och andra villkor
Alla volontärer är försäkrade (vid olycksfall) under uppdragets utförande.
Mot uppvisande av kvitto och i enlighet med på förhand uppgjord
överenskommelse med volontärsamordnaren kan ersättning utbetalas för utlägg
för resor eller övrigt som krävts för uppdragets utförande.
Den utbildning som Vara kommun tillhandahåller i förekommande fall, är också
kostnadsfri. Deltagande i sådan utbildning beslutas av resultatenhetschef  där
volontären utför uppdrag.

Kontaktuppgifter

Namn: ……………………………………………. Födelseår: ….…………..

Adress: ……………………………………………………………………….

Telefon: ……………….. E-mailadress: ..................................................................

Jag skulle vilja arbeta inom området/områdena:

Kultur Vara
 Skola
 Äldreomsorg

Omsorgen kring personer med funktionshinder

Jag kan hjälpa till:

 Vardagar
 Helger

VARA KOMMUN
ledning och  admin i s t ra t ion

personalavdelningen

 Dagtid
 Kvällstid

Skicka din intresseanmälan till Vara kommun, personalavdelningen, 534 81 Vara.

Behandling av personuppgifter
Kommunen behöver dina personuppgifter för att behandla din intresseanmälan . Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan kontakta oss för att få tillgång till eller rättelse av 
personuppgifterna. Du kan även dra tillbaka din ansökan och begära radering av uppgifterna, i de fall då inte dessa 
måste bevaras enligt annan lagstiftning, så som arkivlagen. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna 
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer om kommunens 
personuppgiftsbehandlingar på www.vara.se/personuppgifter

www.vara.se/personuppgifter
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