
Indstilling Indstilling om ansættelse/forlængelse af journalister
I h.t. Cirkulære om overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til 
journalist ansættes i staten samt i h. t. Retningslinjer for opslag og besættelse af TAP-stillinger ved Aalborg Universitet.

Fulde navn: 

CPR-nr.: 

Stillingsbetegnelse: 

Ansættelsesdato: 

Fratrædelsesdato: 

Stillingstypenummer: 

Enhedsnummer: 

Oplysningsskema m. yderligere oplysninger fra internationale medarb.: Additional information form international staff
Opholds- og arbejdstilladelse

UK OMK.STED ANALYSE PROJ.NR. FORMÅL  FK 

(navn på personen, der har udfyldt indstillingen)Kontaktperson: 

Dato:    

Navn: Underskrift: 

Nationalitet: 

Ansættelsesgrad (timer pr. uge): 

Stillingstype (niv. 4): 
Enhed (kort navn): 

(evt.) Res. nr.: 
(evt.) Stillingsnr. People XS: 

ART 

Leder af tjenestested

Godkendt indstilling (og dokumentation) sendes via WorkZone til dit HR-servicecenter. 
HR Servicecenter EST (SUND og TECH): EST-ST-HR@adm.aau.dk 
HR Servicecenter EST (ENG): EST-EF-HR@adm.aau.dk 
HR Servicecenter HSF (HUM-SAMF): HS-HR@adm.aau.dk 
HR Servicecenter HSF (Fællesservice): FS-HR@adm.aau.dk 

☐ Nyansættelse
☐ Forlængelse*

☐ Efter opslag
☐ Uden opslag**

Ansættelsesbrevet bedes udformet på ☐ Dansk   ☐ Engelsk 

Bemærkninger:

- nedenstående dokumentation skal arkiveres i WorkZone på personalesagen
Stillingsopslag (v. ansættelse efter opslag) eller      Funktionsbeskrivelse (v. ansættelse uden opslag)
Ansøgning (v. ansættelse efter opslag) 
CV
Eksamensbevis(-er)
Oplysningsskema

- nedenstående dokumentation skal arkiveres i WorkZone på personalesagen, når relevant

*Ved forlængelse i samme stilling (begrundet i objektive forhold eller løsning/udbedring af en oprindelig bestemt arbejdsopgave), skal
dokumentation arkiveres eller begrundes under Bemærkninger. **Hvis ansættelse sker uden opslag skal det begrundes i bemærkninger.

Prøvetid: ☐ Ja  (op til 3 måneder)     ☐ Nej 

Der skal søges om opholds- og arbejdstilladelse (ikke EU-borger): 
 Nej  Ja - E-mail: 

-Bilag:

Det forventes, at lønforhandling har fundet sted. Ved aftale om kvalifikationstillæg arkiveres aftalen.: 
☐ Aftale om løntillæg

mailto:HS-HR@adm.aau.dk
mailto:FS-HR@adm.aau.dk
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