
Ansökningsformulär för 
volontäruppdraG FÖR MOVE.

PERSONUPPGIFTER
Namn (enligt pass):

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Civilstånd:

 Singel   Gift, sedan   Fast förhållande, sedan

Passnummer:

Sista giltighetsdag:

Närmast anhörig:

Relation till dig:

Bostadsort:

Telefonnummer:

DU SOM PERSON
Lista vad du har gjort sedan grundskolan (utbildning, arbete, annat):

Nuvarande sysselsättning:

Har du körkort och så fall sedan när?

Har du någon allergi eller behov av specialkost?

Spara ansökan som en PDF-fil med filnamn ”ansokanMovevolontär_FörnamnEfternamn” och 
skicka via e-post till volontar@elmbv.se (alternativt via post till Rakel Smetana, Nygatan 3B, 
903 25 Umeå). Bifoga även ett foto på dig själv (se instruktion sist i detta dokument) eller i ditt 
mejl eller brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. 
Har du funderingar och frågor? Kontakta Rakel Smetana på 070-532 14 46.



Finns det något kring din fysiska eller psykiska hälsa vi bör känna till?

Vilka är dina intressen?

Vad har du för framtidsplaner?

Hur ser du på din egen förmåga angående:

     Mycket bra  Bra  Mindre bra  Inte bra

Initiativförmåga

Ansvarstagande

Självdisciplin

Arbete under stress 
och press

•	 Tidspress

•	 Andras förväntningar

•	 Egna ambitioner

Social förmåga

•	 I stora grupper

•	 På "tu man hand"

Konflikthantering

Anpassning till nya situationer

Hantering av ensamhetskänsla

Kommentarer:



DU OCH GUD
Beskriv hur du växt in i kristen tro eller hur du kommit till tro:

Var får du "input" till ditt kristna liv?

Vilken kyrka/samfund och församling/förening tillhör du?

Vad har du för funktion/uppgift i din församling/förening?

Från vilka andra kyrkor/samfund har du erfarenheter? På vilka sätt?

Har du varit aktiv som ledare inom kristen verksamhet? Var och på vilket sätt?

Har du gått bibelskola? Vilken och när?

Går du regelbundet till själavårdssamtal eller har du gjort det tidigare?



DU SOM VOLONTÄR
Varför vill du bli volontär?

Förväntningar/farhågor?

Önskemål om plats:
 Kenya  Etiopien Peru  Spelar ingen roll

Önskemål om volontärsuppgifter:

Önskad tidpunkt och längd på volontäruppdraget:

Tidigare erfarenhet av resor i utvecklingsländer:

På vilket sätt kan din församling/förening stödja dig i ditt volontäruppdrag?

Hur	finansierar	du	din	egen	andel	(15	000	SEK)?

På vilket sätt skulle du vilja dela med dig av dina erfarenheter under och efter volontärstiden?



Språkkunskaper (utöver svenska)
     Mycket bra  Bra  Mindre bra

REFERENSPERSON
Din referensperson ska inte vara en vän eller släkt utan en andlig ledare som gärna känt dig under 
längre tid men framför allt som känner dig väl idag och som kan vara ärlig med dina styrkor och 
svagheter. Vilken andlig ledare är din referensperson?

Namn:
Bostadsort:
Telefonnummer:
Relation till dig:

Infoga ett foto av dig själv här (senaste versionen av Acrobat Reader DC krävs). 
OBS! Formuläret måste vara färdigt ifyllt innan du infogar bilden, det går inte att ändra sedan.
Gör så här: Titta i högerspalten i Reader DC, där står ”Fyll i och signera” (alternativt gå till Verktyg > Fyll i och signera). 
Klicka där och sedan på Signera > Lägg till signatur > Bild > Markera bild. Leta upp en bild på din dator som du har 
sparat. Placera bilden på den tomma ytan nedan.

Din referensperson ska fylla i ett rekommendationsbrev som ligger på hemsidan och skicka 
detta via e-post till volontar@elmbv.se (alternativt via post till Rakel Smetana, Nygatan 3B, 903 
25 Umeå).
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