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Postadress 
Enköpings kommun
Yrkeshögskolan
745 80 Enköping

Telefon 
0171-62 50 76

Webbadress 
enkoping.se/yh 

E-post  
yh@enkoping.se

Ansökan till Ekosystemtjänster - 
Grönblå utemiljöer 10 YH poäng

Personuppgifter Namn Personnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon (inkl riktnummer)

Utbildning

Arbetslivs-
erfarenhet

Gymnasieprogram, examensår - obligatoriskt

Annan utbildning - meriterande

Arbetsplats, yrke/arbetsuppgifter, ange antal år

Hur fick du veta om denna utbildning? (tips, internet, annons etc)

Din kompletta ansökan ska innehålla vår ansökningsblankett, kopior av gymnasiebetyg 
samt om du har utbildningsbevis från tidigare trädgårdsrelaterad utbildning.

Du ska även bifoga kopior av arbetsgivarintyg eller anställningsbevis som styrker 
branscherfarenhet i minst ett år. 
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Postadress 
Enköpings kommun
Yrkeshögskolan
745 80 Enköping

Telefon 
0171-62 50 76

Webbadress 
enkoping.se/yh 

E-post  
yh@enkoping.se

Observera! Det är viktigt att du bifogar 
ansökningsblanketten, gymnasiebetyg och arbetsintyg 
(eller motsvarande). Du mejlar din ansökan till yh@
enkoping.se. Samtliga Blanketter ska bifogas i PDF eller 
WORD format, inga andra format accepteras. 

Du som inte är formellt behörig kan få hjälp att validera 
din reella kompetens eller ansöka enligt ”20%-regeln”. 
Kontakta YH-teamet så berättar vi mer om hur du kan gå 
tillväga; 0171-62 50 76 eller yh@enkoping.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). 
Dataskyddsförordningen skyddar enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av 
personuppgifter. Syftet med vår behandling av personuppgifter är att administrera ansökan tillEkosystemtjänster - 
grönblå utemiljöer. Personuppgiftsansvarig är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Behandlingen stödjer sig på den rättsliga grunden  myndighetsutövning och allmänt intresse. Du kan läsa mer om dina 
rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter.

Underskrift OBS! Det är viktigt att du bifogar gymnasiebetyg och övriga intyg från studier eller arbetsgivare.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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