
Bifoga ett 
foto här

Anhörig (om något inträffar och vi behöver kontakta anhörig):

Namn:___________________________________________________________________________

Din relation till anhörig:_____________________________________________________________

Telefonnummer:____________________________________________________________________

Har du något funktionshinder, allergi eller lider av en sjukdom som är viktig för oss att känna till?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Man    Kvinna

 Singel           I en relation           Gift



UTBILDNING OCH ARBETE

Vad är ditt nuvarande yrke?

 Student           Anställd           Egen företagare           Arbetssökande           Annat        

Har du åkt ut som volontär tidigare? Om ja, genom vilken organisation?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Uppgifter om utbildning (gymnasial och eftergymnasial utbildning):

Utbildning          Skola                        År

Uppgifter om arbete de senaste tre åren:

Arbetsgivare               Yrke                      Tidsperiod



KRISTEN BAKGRUND

Är du personligt troende?____________________________________________________________

Tillhör du eller går du regelbundet i någon kyrka? Om ja, vilken?

Kyrkans namn:____________________________________________________________________

Stad:____________________________________________________________________________

Pastors eller församlingsledares namn:__________________________________________________

Beskriv ditt engagemang och eventuella uppgifter i kyrkan:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

VOLONTÄR BARNMISSIONEN

Hur fick du höra om möjligheten att åka ut som volontär genom Barnmissionen?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vilken tidsperiod önskar du åka ut som volontär?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Berätta kort om varför du vill bli volontär och vilka förväntningar du har inför uppdraget:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



PERSONLIGT (bifoga på separat papper)

Ge en kort presentation av dig själv. Denna bör innehålla din bakgrund, personliga egenskaper, 
tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, förväntningar på att uppleva en ny och 
annorlunda kultur samt drömmar för framtiden. 
(Skriv på ett separat papper och bifoga till ansökan, max en A4-sida)

UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET (bifoga separat) 

Eftersom du kommer att arbeta med barn behöver vi ett utdrag ur belastningsregistret. 
Gå in på polisens hemsida www.polisen.se och begär ett utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Blanketten ska skrivas ut, undertecknas och sändas till polisen, som sedan skickar ett utdrag till dig.

REFERENSER

Ge två referenser som kommer att skicka rekommendationsbrev för din räkning. En av referenserna 
bör vara pastor eller ledare i din kyrka.

Namn:___________________________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________________________

Telefonnummer:____________________________________________________________________

Din relation till personen:_____________________________________________________________

Namn:___________________________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________________________

Telefonnummer:____________________________________________________________________

Din relation till personen:_____________________________________________________________

Jag intygar att all information ovan är korrekt och godkänner att Barnmissionen sparar denna 
information för internt bruk. Om jag blir antagen som volontär genom Barnmissionen är jag 
förberedd på att fullföra mitt volontäruppdrag på bästa möjliga sätt.

_______________________________  Skicka in din ansökan per brev till:
Datum och signatur     Barnmissionen
       Strömgatan 14
_______________________________  212 25 Malmö
Namnförtydligande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barnmissionen
Strömgatan 14
SE-212 25 Malmö
Tel: +46 (0)40 689 30 40

Epost: info@barnmissionen.se
Webb: www.barnmissionen.se
Facebook: www.facebook.
com/barnmissionen/

Plusgiro: 901080-2
Bankgiro 901-0802

Swish: 9010802
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