
EUROOPAN ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAINEN
KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ: JOHTOKUNNAN JÄSENENÄ TOIMIMINEN

(Kaikki kohdat on täytettävä asianmukaisesti (paperiversio: suuraakkosin käyttämällä mustaa mustetta myös silloin, kun hakemukseen liitetään
lisäasiakirjoja).  Lomake on päivättävä ja allekirjoitettava)

Hakijoiden on täytettävä lomakkeen kaikki osat.

1. Sukunimi(1): ……………………………………………………………. Etunimet: ………………………………………………………

Arvo tai ammatti::………………………………………………… 

3. Syntymäaika: päivä: ..........................  kuukausi: ..........................  vuosi: .........................

4. Sukupuoli: mies nainen

5. Kansalaisuus:
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6. Kielet:
Asianomaisiin kohtiin on merkittävä numerot 1, 2 tai 3:
1 äidinkieli tai pääkieli
2 toinen kieli (toiset kielet)
3 muut taitamanne kielet.
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(mitkä)

7 Tämänhetkinen työnantaja (Ilmoittakaa myös, jos olette itsenäinen ammatinharjoittaja tai työtön):

Nimi:

Osoite:

                                                     
(1) TÄRKEÄÄ: Kiinnostuksenilmaisunne rekisteröidään tällä nimellä. Sitä on käytettävä kaikessa kirjeenvaihdossa. Muut mahdolliset nimet

(esim. tyttönimi), jotka esiintyvät tämän kiinnostuksenilmaisun liitteenä olevissa todistuksissa tai tutkintotodistuksissa, tulee
ilmoittaa seuraavassa:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2)Komissiolle on ilmoitettava kaikista osoitteenmuutoksista.

2. Osoite kirjeenvaihtoa varten(2) :
Katuosoite:.......................................................................................................................................................................................................................:............................................................
 Postinumero: ...............................................  Postitoimipaikka: .........................................................................................................
Maa:...............................................................................

 Puhelin: ....................................................... Sähköposti: .......................................................................

  Faksi: ................................................................................

 Puhelinnumero päivisin: ..................................................................................................................................................



8. Kertokaa muutamalla avainsanalla keskeisistä pätevyysaloistanne, jotka voisivat vaikuttaa valintaanne.

1)

2)

3)

Muut:

8a. Kertokaa lyhyesti kokemuksestanne elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla tai muilla elintarviketurvallisuusviranomaisen
toimintaan liittyvillä aloilla.



9. Ilmoittakaa, voidaanko hakemustanne pitää myös kiinnostuksenilmaisuna johtokunnan niiden neljän jäsenen tehtävien osalta, joilla
on oltava työkokemusta kuluttajia tai elintarvikeketjun muita etunäkökohtia edustavista organisaatioista.

KYLLÄ  EI

Jos vastaus on myönteinen,
a) Kuluttajat: Ilmoittakaa organisaation (organisaatioiden) nimi ja osoite:

b) Elintarvikeketjun muut näkökohdat: Ilmoittakaa organisaation (organisaatioiden) nimi ja osoite:
 

10. Tietoa elintarviketurvallisuusviranomaisen toimeksiantoon välittömästi tai välillisesti liittyvistä etunäkökohdista (tässä vaiheessa ei
tarvitse ilmoittaa rahoituksellisten etunäkökohtien määrää tai perheenjäsenten nimiä).

1) Välittömät etunäkökohdat (esimerkiksi työstä, sopimuksesta, investoinneista tai palkkioista aiheutuvat tulot):

2) Välilliset etunäkökohdat (välilliset tulot, esimerkiksi apurahat, sponsorisopimukset tai muut etuudet):

3) Hakijan tai hänen perheenjäsentensä ammatinharjoittamisesta johtuvat etunäkökohdat:



4) Jäsenyys tai kuuluminen organisaatioihin, elimiin tai yhdistyksiin, joilla on elintarviketurvallisuusviranomaisen työhön liittyviä
etunäkökohtia:

5) Muut etunäkökohdat tai hakijan merkittävinä pitämät tiedot:

11. Vakuutus:

1. Vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että hakemuksessani annetut tiedot ovat oikeat ja täydelliset.
2. Lisäksi vakuutan, että olen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen ja minulla on tämän jäsenvaltion täydet

kansalaisoikeudet.
3. Sitoudun toimittamaan pyynnöstä kiinnostuksenilmaisuani tukevat asiakirjat ja hyväksyn sen, että jollen toimita näitä

asiakirjoja, hakemukseni voidaan mitätöidä.
4. Vakuutan olevani valmis sitoutumaan siihen, että toimin riippumattomasti yleisen edun hyväksi. Vakuutan, että olen valmis

antamaan täydelliset ilmoitukset välittömistä tai välillisistä etunäkökohdista, joiden voidaan katsoa heikentävän
riippumattomuuttani.

5. Hyväksyn joko neljän tai kuuden vuoden pituisen toimikauden, jos neuvoston ehdottaa sitä minulle.

Päiväys ja allekirjoitus:

Hakijoiden on toimitettava lisäksi seuraavat asiakirjat:

– saatekirje perusteluineen.
– enintään 3-sivuinen vapaamuotoinen ansioluettelo.


