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Ansökan är en allmän handling
När du söker ett jobb diarieförs din ansökan. Det beror 
på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då 
en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär 
att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som 
vill. Undantag är ansökningar från personer som har 
skyddad identitet. Om du av någon anledning inte kan 
registrera dina uppgifter i ett offentligt system kontak-
tar du den person som anges vid kontakt i respektive 
annons.

Information om  
personuppgiftsbehandling
VMAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
de personuppgifter du väljer att registrera i samband 
med att du söker en anställning hos oss. I samband 
med att du sänder in din ansökan samtycker du till vår 
hantering av dina personuppgifter. Det är endast rekry-
terande och administrativ personal som hanterar dina 
ansökningshandlingar. I handläggningen av anställn-
ingsärendet behandlar vi de uppgifter som du lämnat 
vid ansökningstillfället. Dina personuppgifter kan ock-
så komma att behandlas till exempel om vi efterfrågar 
referenser och kompletterande intyg. Dina ansöknings-
handlingar sparas i 2 år därefter raderas dessa.

Du får en bekräftelse när du  
sökt jobbet
Du som söker en tjänst hos oss får alltid en bekräftelse 
på att vi fått dina ansökningshandlingar. Går du vidare 
i vår rekryteringsprocess kommer du att bli kontaktad 
av oss.

Om du vill dra tillbaka din ansökan
Du kan själv dra tillbaka din ansökan genom att maila 
oss.

Så här gör vi urvalet inför intervju
När vi kallar till intervju utgår vi från kravprofilen i an-
nonsen när vi gör urvalet. I de flesta fall görs ett urval 
med ett mindre antal sökanden. Vid urvalet bedöms de 
sökandes kvalifikationer, meriter och personlig lämp-
lighet med kravprofilen.

Referenser
Vi tar referenser på de sökanden som uppfyller krav-
profilen för jobbet. För det mesta ber vi om referenser 
från 2–3 arbetsplatser.

Antalet personer som intervjuar dig
Antal intervjuare är få därför att vi vill skapa en seriös 
och avslappnad miljö för dig som söker.

Så får du återkoppling om ett jobb
Besked om vem som fått tjänsten ges muntligen och 
skriftligen till den som chefen beslutat ska erbjudas 
jobbet. De som varit på intervju meddelas i första hand 
muntligen. 

Om rekryteringen avbryts av oss
Om vi som arbetsgivare avbryter rekryteringen ska vi 
ange objektiva och godtagbara skäl. Du som sökt tjäns-
ten får ett meddelande om att rekryteringen avbryts.

Så här hanteras ansökningar hos oss på 
Västblekinge Miljö AB
Vad händer med din ansökan när vi får den?  
Hur görs urvalet och hur får du reda på om du fått jobbet?

Jag förstår att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen(GDPR) och offentlighetsprincipen. 
Efter avslutad rekrytering kommer VMAB enbart att använda uppgifterna för syftet att hantera rekrytering 
och att följa gällande lagar och inte för något annat syfte. Personuppgifter sparas i 24 månader.
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