
 

Kompetanseoversikt for tolker og 
oversettere 
Send dette skjemaet, sammen med CV, bekreftede vitnemål og 
attester til Utlendingsdirektoratet, Asylavdelingen, Språk – enhet for 
språktjenester, Pb. 8108 Dep, NO-0032 Oslo 

 

Ønskede oppdrag 

Jeg er interessert i oppdrag som 
 
☐ tolk  
☐ oversetter 

Personopplysninger og kontaktinformasjon 

Fornavn 
 

Etternavn 

Fødselsdato 
 

Kjønn 

☐ Mann     ☐ Kvinne 

Adresse (gate/vei) 
 

Postnummer 
 

Poststed 

Telefon 
 

E-post 

Tilgjengelighet 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

08.45−16.00        

16.00−23.00        

Annet tidspunkt, oppgi når        

Ledig etter avtale  

 

 



Språkkompetanse 

Morsmål 
 

Tolkespråk 

Opprinnelsesland 
 

Nasjonalitet 
 

 

Autorisasjon/bevilling 

 Språk Bestått i hvilket år? 

Jeg er statsautorisert tolk i    

Jeg er statsautorisert translatør i   

Tolkeutdanning fra universitet / høyskole 

Navn på universitet / høyskole 
 

Varighet (fra dato/år til dato/år) 

Tolkekurs  
Navn på ansvarlig arrangør Varighet (fra dato/år til dato/år) 

 

Samtykke til lagring av personopplysninger 
Jeg gir mitt samtykke til at alle opplysninger om meg kan 
 
☐ registreres av UDI  
☐ formidles til Utlendingsnemnda (UNE) 
☐ formidles til Politiets utlendingsenhet (PU) 

Underskrift 

 

Sted og dato  Underskriften til deg som ønsker å jobbe som tolk 
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