Asasara suliffissarsiortoq
Qujanaq Nuuk Imeq-mut saaffiginnikkavit suliffissarsiorlutit.
Nuuk Imeq-mi atorfininnissat kissaatigigukku takorusukkaluarparput allagangorlugu qinnuteqaat
nammineerlutit tunniutissagit, allakkatigut nassiullugu imaluunnit qarasaasiakkut nassiullugu uunga
Nuukimeq@nuukimeq.gl
Qinnuteqaatinni imminut oqaluttuarisariaqassaatit, soorlu:
Ukiutit.
Allaaseriuk sooq Nuuk Imeq-mi sulerusullutit qinnuteqarnerit ( aamma arlaata peqqusimappatit
uvatsinnut saafiginnequllutit ( kommune, ilaquttat, ilisarisimasat )). – tapullugu ilanngugut Nuuk
Imeq-mi nalunngisaqareernersutit imaluunit siornatigut maani sulereersimaguvit.
Allassavat sutut ilinniagaqarnerlutit – eqqaamallugu allagartappit assingi qinnuteqaatinnut
ilanngutissagakkit.
Taamatuttaaq allaguk – peqaruvit piukkunaateqartunik pikkorissarsimaguvit uppernarsaataata
nuunneri ilanngutissagakkit – soorlu kørekort / ingerlatsisinnaanermut allagartaq, truckførerbevis,
ikiueqqaarnermut- imaluunniit ikuallattoornernut assigisaanullu.
Allaguk siusinnerusukkut sulerisimanerit – imaluunnit sutut sulinikuusimanerit.
Allaguk/kit oqaaseqaatinik peqaruvit ( sulisitsisorereernikuusatit attavigisinnaavagut tassani
suliarisarsimasatit pillugit ) – aamma soorlu siusinnerusukkut suliffigisimasanni qanoq sivisutigisumik
sulisimanitit.
Ilaqutaqarnerit tapullugu allaaseriuk – ( uveqarpit / nuliaqarpit / aappaqarpit, meeqqallu ), meeqqat
ukiui. Angerlarsimaffeqarneq qanoq ippa, sunngiffimmi illit ilaquttappillu suut soqutigisarivisigit.
Oqaatsinik piginnaasatit allaaserikkit – marloqiusanik oqaaseqarpit – dansk-isuut saniatigut
takornartat allat oqaasii sapinngiligit.
Oqaatigiuk aamma ullaakkut suliartujaarneq sapigarinnginnerit, napparsimakulanerit allallu.
Kingulliullugu qanoq ililluta attavigisinnaaneritsigit allalaaruk, sumi angerlarsimaffeqarnerit
oqarasuaatillu normu-a.
Malugiuk: Nuuk Imeq suliffeqarfiuvoq pujortarfigeqqusaanngitsoq.
Qilanaaraarput qinnuteqaatippit tigunissaa suliarinissaalu.
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Kære Jobsøgende

Tak fordi du har henvendt dig til Nuuk Imeq angående job.
Såfremt du ønsker ansættelse ved Nuuk Imeq, ser vi gerne, at du skriver en ansøgning – som du kan
aflevere personligt, sende pr. post eller pr. mail til Nuukimeq@nuukimeq.gl

I din ansøgning bør du fortælle om dig selv – f.eks.:
Din alder.
Beskriv hvorfor du søger job på Nuuk Imeq (også hvis der er nogen, der har bedt dig henvende dig til
os (kommune, familie, venner). – skriv også hvis du kender nogen ved Nuuk Imeq i forvejen, eller om
du evt. har arbejdet her før.
Skriv hvad du er uddannet som – husk at lægge kopier af dokumentation til ansøgningen.
Skriv også – og vedlæg dokumentation hvis du har kvalificerende kurser – f.eks kørekort,
truckførerbevis, førstehjælps- eller brandkurser og lignende.
Skriv hvad du har lavet før – eller arbejdet som tidligere.
Skriv hvis du har nogle referencer (tidligere arbejdsgivere vi kan kontakte og forespørge på din
indsats der) – og f.eks. hvor længe du har været ansat på tidligere arbejdspladser.
Beskriv også din familiestand – (har du ægtefælle/samlever og børn, hvor gamle er børnene), Hvad er
jeres boligstatus, og hvad er dine og familiens fritidsinteresser.
Beskriv dine sproglige evner – er du dobbeltsproget – kan du andre fremmedsprog end dansk.
Beskriv også om du er god til at møde tidligt om morgenen, og om du har mange sygedage m.v.
Beskriv til sidst hvorledes vi kan kontakte dig – din adresse og dit telefonnummer
Bemærk: Nuuk Imeq er en røgfri arbejdsplads.

Vi glæder os til at modtage og behandle din ansøgning.

Mange hilsener/ Inuulluaqqusingaarluta
Nuuk Imeq a/s
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