
AVTAL 
JOB SHADOW DAY 14.5.2020 

Vänd 

 

 

 
 Kopio förmedlas till Vates-stiftelsen gärna senast 11.5.2020. 
 

Sändande part (organisation, förening, samfund, företag, kommun) 
Namn Kontaktperson 

Adress Telefon 

E-post 

Den sändandet parten bistår personen som följer med en arbetsdag (jobbskuggaren) i valet av intressant arbete, 
kontakter till den mottagande parten som erbjuder möjlighet att följa med en arbetsdag (jobbskuggning) samt hjälp 
med förberedelser inför jobbskuggningen. Den sändande parten bistår vid behov jobbskuggaren med försäkrings-
utredning och ansökan av skadeersättning. Primärt är personen som följer med arbetsdagen försäkrad av den 
sändande parten. Ifall försäkring inte finns hör hen till Vates-stiftelsens gruppskadeförsäkring för 17–75-åringar. 

 

Jobbskuggaren hör till Vates försäkring JA NEJ 
 
 

Person som följer med arbetsdag (jobbskuggaren 
Namn Födelsedatum 

Telefon 

E-post 

Personen som följer med arbetsdagen följer instruktioner och råd som ges av kontaktpersonen, vars arbetsdag 
följs. Personen som följer med arbetsdagen är försäkrad. Försäkringen täcker inte materiella skador. 

 
 

 
Namn Kontaktperson 

FOT-beteckning Telefon 

Adress där personen följer med arbetsdagen E-post 

Job Shadow Day -platsen bjuder på lunch under dagen, JA NEJ 

En utsedd kontaktperson tar emot jobbskuggaren. Kontaktpersonen planerar dagsprogrammet för personen som 
följer med arbetsdagen och instruerar samt rådger personen under jobbskuggningen. Vi rekommenderar att 
kontaktpersonen har kontakt med jobbskuggaren och den sändande parten före Job Shadow Day. 
 
Uppehållstillståndet för kontraktets kopior är 3 månader från händelsens datum. 
https://www.vates.fi/media/tietosuojaselosteet/tapahtumien-rekisteriseloste.pdf  

https://www.vates.fi/media/tietosuojaselosteet/tapahtumien-rekisteriseloste.pdf


AVTAL 
JOB SHADOW DAY 14.5.2020 

Vänd 

 

 

 
Bildmaterial taget under Job Shadow Day 2020 
Detta avtal bekräftar huruvida Vates-stiftelsen har rätt att i sin information använda fotografier och 
videor som tagits under Job Shadow Day. Vates-stiftelsen anhåller skilt om tillstånd innan material kan 
överlämnas till användning av en tredje part. 
Person som följer med arbetsdag (jobbskuggaren) 

Jag beviljar tillstånd till att använda bildmaterial av mig i Vates-stiftelsens 
informationsverksamhet, där personen kan identifieras. 

 
JA NEJ 

 
I samband med bilden får mitt namn NÄMNAS / INTE NÄMNAS 

 
Ifall personen som målsman har anhörig eller annan person, behövs även denna persons 
underskrift. För under 18-årigas del behövs även förmyndarens underskrift. 

Namn:  

Underskrift:    

Sändande part 

Vates-stiftelsen har rätt att använda bildmaterial från Job Shadow Day 2020 där vår organisation 
eller personal kan identifieras. JA NEJ 

Mottagande part 

Vates-stiftelsen har rätt att använda bildmaterial från Job Shadow Day 2020 där vår organisation 
eller personal kan identifieras.  JA NEJ 

 
 

Datum och ort  _  _ 
 

Jobbskuggaren 
 

  _   
 

Sändande part Mottagande part 
 

  _  _     _   
 

Orginalavtalet förvaras av den sändande parten. Kopior förmedlas till den mottagande parten, personen som följer 
med arbetsdagen samt tecknaren av gruppskadeförsäkringen Vates-stiftelsen gärna senast 11.5.2020. Adress: 
Vates-säätiö, Marianne Pentikäinen, PL 40, 00621 Helsingfors eller marianne.pentikainen@vates.fi 


	Datum och ort  _  _

