
Atorfininnissamut allagartaq 
Indstilling til ansættelse 

Kingusinnerpaamik nassiussiffissat: Qaammammusialinnut qaammatip tallimaani, 
Akunnermusialinnullu akissarsiffissap sapaatip akunnerata ataasinngorneruani tunniunneqareertassapput.  

Deadline: 5. i måneden for en månedslønnet medarbejder og  
mandag for en timelønnet medarbejder i samme uge som der udbetales løn.  

De røde felter SKAL udfyldes / Immersugassani aappaluttunik ungalulinni tamaasa immersorneqassapput

Underskreven blanket sendes til personale@nanoq.gl 

Atorfininnitsitsinermut tunngasut/ Ansættelsesforhold: (Krydsileruk/ Sæt ét kryds) 
Qaammammusialik/Månedsløn: 
Akunnermusialik/Timeløn: 
Allagarsiussap normua: 
Stillingsopslagets løbenr.: 

(Allagarsiussaq ilanngullugu NASSIUNNEQASSAAQ) 
(Selve stillingsopslaget SKAL medsendes) 

Paasissutissat nalinginnaasut /Grundoplysninger: (paasissutissat tamarmik immiussuunneqassapput qasertumi /
oplysninger skal udfyldes i de grå felter) 
Inuup normua /CPR-nr.: 
Ateq/ Navn: 
Najugaqarfik/Adresse: 
Suliffimmi/Arbejds e-mail: 
Namminerisamik/Privat e-mail: 
Naalakkersuisoqarfik/Departement/ 
Pisortaqarfik/Styrelse: 
Immikkoortortaqarfik/Enhed/Institution 
Aningaasat konteererneqarfissai/ 
Kontering af lønnen  

Hovedkonto (6 cifre): I1 (2 cifre): 

Tidligere skattepligtige landkode: Grønland       Danmark Andet 

Atorfimmut tunngasut/Stillingsoplysninger: ((paasissutissat tamarmik immiussuunneqassapput qasertumi /
alle oplysninger skal udfyldes i de grå felter) 
Ulloq atorfiniffik/ 
Ansættelsesdato: 
Misiliummik 
atorfinitsinneqassava? 
Skal vedkommende 
prøveansættes? 

Aap/Ja: 

Malugiuk! Tamanna sulisussarlu siumut 
isumaqatigiissutigineqariissaaq 

Naami/Nej: 

Bemærk! Dette skal på forhånd 
aftales 

Ulloq soraarfik/Afgangsdato: 
(Piffissami aalajangersimasumi 
atorfiuppat/ Hvis det er en tidsbegrænset 
ansættelse) 
Atorfik inissaateqarpat, eqqaamallugu 
immersuissagavit / Hvis stillingen har 
ret til bolig, husk og udfyld formular 
boligrekvisition for midlertidig 
indkvartering 
Sap.ak. / Ugentligt timeantal: 
Atorfiup atia/ 
Stillingsbetegnelse: 

Atorfeqarsimanermut uppernarsaatit/ Dokumentation for ansættelse (Krydsileruk ataani allaqqasut
ilanngunneqarsimanersut/sæt kryds om følgende dokumentation er vedlagt): 
Ilinniarsimanermut 
allagartat/Uddannelsesbevis: 

Aap/Ja: Naami/Nej: 

Atorfeqarsimanerit/ 
Tidligere ansættelse: 
(Sulisimanermut,atorfeqarsimanerullu 
sivisussusaanik sulisitsisuusimasup 
uppernarsaanera/ dokumentation fra 
tidligere arbejdsgiver hvor 
ansættelsesperioden fremgår) 

Aap/Ja: 

ILANNGULLUGIT nassiunneqas-
sapput / SKAL VEDLÆGGES 

Naami/Nej: 

Sulerisimanerit/CV: Aap/Ja: Naami/Nej: 
Qinnuteqaat/Ansøgning: Ilanngullugu nassiunneqassaq/ Skal vedlægges 
Akileraarnermut allagartaq/ 
Skattekort: ILANNGULLUGU nassiunneqassaq/  SKAL vedlægges 

mailto:personale@nanoq.gl


Atorfininnissamut allagartaq 
Indstilling til ansættelse 

Kingusinnerpaamik nassiussiffissat: Qaammammusialinnut qaammatip tallimaani,  
Akunnermusialinnullu akissarsiffissap sapaatip akunnerata ataasinngorneruani tunniunneqareertassapput.  

Deadline: 5. i måneden for en månedslønnet medarbejder og  
mandag for en timelønnet medarbejder i samme uge som der udbetales løn.

De røde felter SKAL udfyldes / Immersugassani aappaluttunik ungalulinni tamaasa immersorneqassapput.

Underskreven blanket sendes til personale@nanoq.gl 

Sulisup aningaasaateqarfianut paasissutissat/ Medarbejderens bankoplysninger (Sulisup akissarsiaasa
ikineqarfissaat/  Medarbejderens løn overføres til denne konto):SKAL oplyses ved fremsendelse af skemaet 
Reg.nr.: 
Kontonr.: 

Ineqarneq/Bolig:
Atorfininnermi inimik tunine-
qarsinnaavoq/ Adgang til  
bolig ved tiltrædelse: 

Aap/Ja: Naami/Nej: 

Pineqartoq suliffimmut 
atatillugu ineqareerpa ? Har 
vedkommende allerede 
personalebolig?  

Aap/Ja: Naamik/Nej: 

Pineqartoq inigisani 
paariinnassavaa? 
Skal vedkommende 
bibeholde personalebolig? 

Fra Departement/Styrelse/Enhed: Til Departement/Styrelse/Enhed: 

Inunnut qassinut/ 
Antal personer: 
Piffissaq/ 
Periode: 

Ullormiit / 
Fra hvilken dato: 

Ullormut / 
Til hvilken dato: 

Webtas (Aatsaat immersorneqassaaq sulilerlaap webtas atoruniaruniuk/ Udfyldes kun, hvis den nyansatte skal bruge webtas):
Sulisup paarlattaa/ Sted-
fortræder for medarbejder: 

Ateq/Navn: Inuup normua/CPR-nr.: 

Sulisumut 
akuersaarinnittussaq/ 
Godkender for medarbejder 

Ateq/Navn: Inuup normua/CPR-nr.: 

Akuersaarinnissinnaasup 
paarlattaa/ Stedfortræder for 
godkender 

Ateq/Navn: Inuup normua/CPR-nr.: 

Paasissutissat ilassutissat/ Supplerende oplysninger:
Maluginiagassat/ 
Bemærkninger: 

Her skal oplyses hvorvidt der skal 
ydes tillæg. Ex. handicaptillæg 
eller tolketillæg – al afhængig af 
hvilken overenskomst 
vedkommende skal have. Nævnte 
tillæg gives ikke automatisk.  

Atsiorneq/Underskrift (Immersugassamut akisussaaffimmik tigummialik/ Ansvarlig for udfyldelse af denne blanket): 
Immersorneqarpoq/ 
Udfyldt af: 

Ulloq/Dato:             Underskrift: 

Revideret 24. maj 2018
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