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INTRESSEANMÄLAN  
FÖR TOLKUPPDRAG 

 
SPRÅK 

 
 

Skriv även eventuella 
varianter (dialekter) 

A - språk  (=modersmål) B - språk  C - språk 

   

   

   
Erfarenhet som tolk 
(antal år i resp. språk) 

   

 
PERSONUPPGIFTER 

Efternamn Förnamn 
  

Personnummer Kön Födelseort/land Bor i Sverige sedan 

 
 

 Man    Kvinna   

Adress Postnummer Ort 
   

De telefonnummer 
vi säkrast når dig på 

Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon e-mail 
    

Det konto du vill att ditt 
arvode skall sättas in på 

Bank Clearingnr Kontonummer 

   
 

DOKUMENTERAD KOMPETENS 
KAMMARKOLLEGIUMS AUKTORISATION GODKÄNT TOLKTEST 
Språk AT/År ST/År RT/År Språk + Skola/Förmedling År 

      

      

 
TILLGÄNGLIGHET FÖR UPPDRAG 

 
Sätt ett kryss i rutan eller fyll i tabellen så att det tydligt framgår när du är tillgänglig för tolkningsuppdrag.  
 
Jag kan arbeta alla dagar och tider 
 
Jag kan arbeta följande tider fm em kvällar nätter Andra tider     (Arbetar du efter schema, kan du bifoga ett sådant.) 
Vardagar      
Lördagar/söndagar      
Helgdagar      
Körkort             Ja  Nej            Tillgång till bil       Ja  Nej         

 
TOLKUTBILDNING 

Skola/utbildningsarrangör Kurs Land År 
    

    

    
   
 OBS! Fyll även i andra sidan!  
 



 

ANNAN UTBILDNING/YRKESUTBILDNING I SVERIGE 
Skola/utbildningsarrangör Kurs År 
   

   

   

UTBILDNING/YRKESUTBILDNING UTANFÖR SVERIGE 
Skola/utbildningsarrangör Kurs Land År 
    

    

    

 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datum för ansökan Sökandens namnteckning 
  

 
Plats för Göteborgs Tolkförmedlings anteckningar 
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