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1. PERSON, privat
Navn:
Adresse:
Nasjonalitet:

Fødselsdato:

2. ARBEIDSGIVER
Firma:
Avdeling/Linje:
E-post:
Sveiseleder/koordinator:
3. DOKUMENTASJON (Vedlegges søknaden)
Kryss av for vedlagt dokumentasjon:
Fagbrev som banemontør
Kursbevis for gjennomført kurs i nøytralisering
Dokumentasjon på praksistid (1 år eller 20 nøytraliseringer).
Antall vedlegg:

stk.

4. SØKERS ERKLÆRING

Jeg bekrefter med dette at jeg har oppgitt alle opplysninger som er
nødvendige for å gjøre en korrekt vurdering, samt at opplysningene
som er oppgitt på denne søknaden er korrekte.
Jeg samtykker også i å tilfredsstille sertifiseringskravene og forplikter
meg som sertifisert person til å følge kriteriene for korrekt og
ansvarlig utførelse av faget. (Se neste side.)

5. FOR FORCE Technology Norway AS - OPPTAKSBEKREFTELSE





Teoriprøve bestått
Krav til kompetanse og praksis er oppfylt
Søknaden aksepteres for adgang til sertifisering

Dato:
___________________________
For sertifiseringsorganet
___________________________

Dato: __________

Signatur kandidat:
___________________________________
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Jeg er kjent med at sertifikatet er sertifiseringsorganets eiendom, og at mislighold og uansvarlig utøvelse av fagkunnskaper kan føre
til inndragelse av sertifikat.
Jeg er innforstått med at det ikke er tillatt å ta med seg eksamensmateriell og distribuere dette utenfor eksamenslokale. Alt materiell
skal leveres til eksamensvakt ved avsluttet eksamen.
Med min signatur bekrefter jeg samtidig, at jeg som sertifisert inspektør anerkjenner forskriftene for personlig integritet og
profesjonell kompetanse i overensstemmelse med internasjonale prinsipper, som er nevnt i punktene nedenfor.
1. Jeg skal gjennomføre mine arbeidsoppgaver rettferdig overfor alle berørte parter.
2. Jeg skal utføre mitt arbeid på den mest profesjonelle måten, idet jeg samtidig skal beskytte liv, helse og sikkerhet hos mine
kolleger og offentligheten.
3. Jeg må under ingen omstendigheter utføre mitt arbeid under innflytelse av narkotika, alkohol, beroligende medikamenter
osv.
4. Jeg må kun utføre de oppgaver, som jeg er kompetent til i kraft av min trening, erfaring og sertifisering.
5. Jeg skal behandle forretningsinformasjon og/eller teknisk informasjon om ansatte, klienter eller kunder fortrolig og ikke
avsløre slik informasjon uten deres uttrykkelige ønske.
6. Jeg skal avstå fra å komme med urettmessige erklæringer eller utføre uetiske handlinger, som kan diskreditere
sertifiseringsprogrammet.
7. Jeg skal unngå interessekonflikter (upartiskhet) med arbeidsgivere eller klienter, og hvis sådanne konflikter skulle vise seg
under utførelse av mitt arbeid, skal jeg straks informere de berørte personer om forholdene.
Jeg er kjent med at en overtredelse av et eller flere punkter i denne innstillingserklæring kan innebære inndragelse (suspendering
eller tilbaketrekning) av alle mine sertifikater utstedt av Sertifiseringsorganet FORCE Technology Norway AS, i en periode på
minimum 3 måneder. Alle alvorlige overtredelser (bevist urettmessige opplysninger) innebærer, minst 6 måneders tilbaketrekning.
Enhver avgjørelse er sertifiseringsorganet i FORCE Technology Norway AS sin suverene beslutning.

