
EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET
INTRESSEANMÄLAN FÖR STYRELSEUPPDRAG I EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR

LIVSMEDELSSÄKERHET
Alla fält skall fyllas i. Blankett i pappersform skall fyllas i med versaler i SVART BLÄCK, även om bilagor bifogas.   Glöm inte att datera och

underteckna blanketten.

Blanketten skall fyllas i fullständigt.

1. Efternamn (1):………………………………………………………………..Förnamn:………………………………………………………

Titel/befattning :……………………………………………………………. 

3. Födelsedatum : Dag: ..........................................  Månad: .............................  År: ...................................

4. Kön: Man Kvinna

5. Nationalitet: 

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

6.  Språkkunskaper:
Ange 1,2 eller 3 i tillämplig ruta eller rutor.
1 = modersmål eller huvudsakligt språk
2 = språk du behärskar väl
3 = andra språk du har kunskaper i

DA DE EL EN ES FR IT NL PT FI SV Övriga språk
(specifiera)

7. Nuvarande arbetsgivare: (Ange om du är egen företagare eller arbetslös).

Namn

Adress

                                                     
(1) OBSERVERA: Intresseanmälan kommer att registreras under detta namn. Använd därför samma namn vid alla kontakter. Eventuella andra namn som

(t.ex. flicknamn( som kan förekomma på examensbevis och liknande bilagor till intresseanmälan skall anges här nedan:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2) Glöm inte att meddela kommissionen vid eventuell adressändring.

2. Utdelningsadress (2) :
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Postnummer: ...............................................  Ort: .........................................................................................................  Land:...............................................................................

 Tfn bostaden: ....................................................... E-post: .......................................................................

  Fax: ................................................................................

 Tfn dagtid: ..................................................................................................................................................



8. Ange med några nyckelord den kompetens som du huvudsakligen skulle kunna tillföra styrelsen.

(1)

(2)

(3)

Övrigt:

8a.  Ange kort tidigare erfarenhet av arbete med livsmedels- och fodersäkerhet eller andra områden med kopplingar till myndighetens
arbete.



9. Ange om intresseanmälan även gäller de fyra styrelseuppdrag reserverade för ledamöter med bakgrund i organisationer som
företräder konsumenterna eller andra intressegrupper inom livsmedelskedjan.    

JA   NEJ

Om ja:
(a) Konsumentorganisationer: ange namn och adress):

(b) Andra intresseorganisationer inom livsmedelsbranschen: ange namn och adress:
 

10. Upplysningar om direkta eller indirekta intressen av betydelse för myndighetens uppdrag. (Det är inte nödvändigt att på det här
stadiet ange familjemedlemmarnas namn eller nämna några summor när det gäller ekonomiska intressen.)

(1) Direkta intressen (ekonomiska tillskott till följd av t.ex. anställning, konsultarbete, investeringar, avgifter, o.dyl.):

(2) Indirekta intressen (av ekonomisk natur, t.ex. stipendier, sponsring eller andra typer av bidrag):

(3) Intressen som har sin grund i sökandens egen eller familjemedlemmars sysselsättning:



(4) Alla organisationer/föreningar/klubbar du är medlem i och eventuella uppdrag du innehar som kan vara av intresse för
myndighetens arbete:

(5) Övriga intressen eller förhållanden som sökanden anser relevanta:

11. Försäkran:

1. Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och fullständiga.
2. Vidare försäkrar jag på heder och samvete att jag är medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater och åtnjuter

fullständiga medborgerliga rättigheter.
3. Jag förbinder mig att på begäran inlämna ytterligare handlingar som underlag för min intresseanmälan, och är medveten om att

min anmälan kan ogiltigförklaras om jag inte inkommer med dessa. 
4. Jag bekräftar att jag är redo att åta mig att agera oberoende och i allmänhetens intresse, och till fullo redogöra för eventuella

direkta eller indirekta intressen som kan komma att få menliga följder för min oberoende ställning
5. Jag samtycker till styrelseuppdrag under antingen en fyra- eller sexårsperiod om Rådet erbjuder detta.

Datum och underskrift:

Till intresseanmälan skall bifogas:

– Ett personligt brev
– Ett valfritt utformat CV på höst tre sidor


