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ANSØGNINGSSKEMA TIL UDLANDSOPHOLD

Personlige oplysninger
Navn: 

Adresse: Postnummer og by: 

Telefon: Mobil: 

E-mail:

TUG medlem Tidligere været udsendt med TUG

Stilling ved udsendelse: 

Tandlæge 

Stud. Odont. 

Klinikassistent  

Tandplejer 

TP. Stud. 

Kandidatår: Forventet kandidatår: 

T-shirtstørrelse Handskestørrelse

Klinisk erfaring: 
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Tidligere frivilligt arbejde: 

Erfaring med udviklingslande:

Sprogfærdigheder: 

Prioritet af land (kan ikke altid opfyldes):

Du finder beskrivelse at lande på www.tug-dk.org 

Søger sammen med 

VIGTIGT!  

Kun ansøgninger, som sendes elektronisk til dentalmission@tug-dk.org vil komme i betragtning. Er det ikke muligt 

bedes du ringe på 33487762 for at aftale nærmere. 

For at ansøgningen er komplet, skal bilagene, der er omtalt på side 4, sendes elektronisk sammen med 

ansøgningen. 

Dato:    Underskrift 

mailto:dentalmission@tug-dk.org
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Motiveret ansøgning: 
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For at ansøgningen er komplet skal følgende bilag sendes elektronisk sammen med 

ansøgningen: 

Alle ansøgere: 

x God kopi eller scan af pas.

Billedet skal være tydeligt, og passet skal være gyldigt i den perioden, der ansøges om at arbejde i.

x Curriculum Vitae / levnedsbeskrivelse på engelsk max. 1 A4 side. 

Tandlæger med JUS: Certificate of Current Professional Status.

x Dette udstedes af Sundhedsstyrelsen. Anmodningen om Certificate of  Current Professional 

Status (CCPS) (gyldig i 3 mdr.) skal sendes til autorisation@sst.dk. I mailen skal du oplyse dit 

navn, fødselsdato, profession, autorisations-ID-nummer, og at du ansøger om at arbejde i 

et land udenfor EU.  I mailen skal det angives at certifikatet skal fremsendes til 

Tandsundhed Uden Grænser, Amaliegade 17, 1256 København K (E-mail: tug@tug-dk.org). 

Mail til Sundhedsstyrelsen skal være afsendt inden TUG modtager din ansøgning. 

Tandlæger uden JUS: Eksamensbevis på engelsk. 

Tandplejere:  Certificate of Current Professional Status.

x Dette udstedes af Sundhedsstyrelsen. Anmodningen om Certificate of  Current 

Professional Status (CCPS) (gyldig i 3 mdr.) skal sendes til autorisation@sst.dk. I mailen skal 

du oplyse dit navn, fødselsdato, profession, autorisations-ID-nummer, og at du ansøger om 

at arbejde i et land udenfor EU.  I mailen skal det angives at certifikatet skal fremsendes til 

Tandsundhed Uden Grænser, Amaliegade 17, 1256 København K (E-mail: tug@tug-dk.org). 

Mail til Sundhedsstyrelsen skal være afsendt inden TUG modtager din ansøgning.  

Klinikassistenter: Eksamensbevis på engelsk. 

Studerende:   Eksamensudskrifter på engelsk. 

Det vil sige dokumentation for beståede eksaminer. 

Bilagene er ikke kun til TUGs interne brug, de skal også vedlægges, når TUG søger 

arbejdstilladelser i projektlandene. Derfor skal kopi af pas samt CV'et være af en høj

kvalitet. 

NB! Ansøgningen er kun gyldig såfremt, man er medlem på ansøgningstidspunktet. 

mailto:autorisation@sst.dk

	Vælg størrelse t-shirts: [Vælg størrelse]


