
 

 

 

Ansøgningsskema til MENY 

 

 

 

 
I MENY er vi altid på udkig efter nye, dygtige MADarbejdere.  
Holder du af mad og brænder du for at yde den bedste kunde-
service, så er du måske vores nye kollega. 

 
Aflever dette skema evt. sammen med et billede i den MENY  
butik, hvor du søger job. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ansøgningsskema til MENY 

Navn: ____________________________________________________________________________ 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
Post nr.:  ____________  By: _______________________________________________ 
Fødselsdato:  ____________________________________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________________________________ 
Mailadresse:  ____________________________________________________________________________ 
 
Jeg er interesseret i job indenfor (sæt gerne flere krydser): 

Hvilke områder har din interesse: Kasse  Delikatesse  Frugt og grønt  
Kolonial  Slagter   

Hvor mange timer om ugen ønsker 
du at arbejde? 

 Hvornår kan du starte?  

 

Udfyld venligst nedenstående skema for, hvornår du har mulighed for at arbejde. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Morgen/Formiddag        
Eftermiddag        
Aften        

 

Har du ren straffeattest: (sæt kryds)  Ja  Nej  

Evt. tidligere beskæftigelse  

Arbejdsplads Stillingsbetegnelse/ 
Arbejdets indhold 

Referencer Periode 

    
    
    
    

 
Beskriv dig selv med få ord: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Fortæl, hvad du forstår ved god kundeservice: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Andet, du gerne vil fortælle os: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

Dato: ________________________ Underskrift:________________________________________ 

 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i MENY og læse mere om MENY på www.meny.dk  
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