NDT Training Center AB
Regattagatan 23
723 48 Västerås
Telefon 021-16 44 40
Fax 021-16 44 44

Ansökan och avtal om personcertifiering som besiktningstekniker
enligt TSFS 2017:53 och SS-EN ISO/IEC 17024:2012
Sökandes uppgifter:
Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Personnummer (och intygsnummer ÅÅMMDD-XXXX):

Postnummer:

Ort:

e-post:

Mobiltelefon:

Arbetsgivare:

Organisationsnummer:

Namn på station/plats/butik och i nummerform (XXXX):

Beställare/Närmaste chef (anges vid fakturering):

Anställningsnummer:

Mailadress till beställare/närmaste chef

Särskilda behov:

Söker behörighet för:

K-klass
K1
K MC

K2
K Buss

K3

R1
R MC

R2
R Buss

R3

R-klass

Underskrift av sökande:

_____________________________________________________________
Med min underskrift ovan ansöker jag om personcertifiering som besiktningstekniker, enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 för den/de
indelade behörigheterna och krav på kompetens enligt TSFS 2017:53, jag åtar mig att följa nedanstående regler som gäller för samtliga
kandidater/besiktningstekniker:
a)

Jag är medveten om att jag på uppmaning från certifieringsorganet, kan behöva lämna in mer dokumentation
som styrker att jag uppfyller kraven i TSFS 2017:53;

b)

Jag godkänner att NDT hanterar mina personuppgifter enligt policy som finns på NDTs webbplats;

c)

följa och uppfylla villkoren för examinering och certifiering som finns publikt på NDT:s webbplats och i TSFS 2017:53;

d)

inte fuska eller avslöja examinationsinnehåll inför, under eller efter examination;

e)

endast göra påståenden och uttalanden inom det tillämpningsområdet för vilka besiktningsteknikerns intyg har beviljats;

f)

inte använda certifieringen på ett sådant sätt som bringar certifieringsorganet i vanrykte, och att inte göra något uttalande om
certifiering/certifieringsorganet som är vilseledande eller otillåtet;

g)

sluta hänvisa till certifiering eller certifieringsorganet, om certifikatet är suspenderat eller återkallat av certifieringsorganet.
Undertecknad besiktningstekniker åtar sig att vid återkallande av certifikat, återlämna det utfärdade certifikatet till certifieringsorganet;

h)

inte använda det utfärdade personliga certifikatet på ett missvisande sätt;

i)

besiktningsteknikern ansvarar för att snarast meddela certifieringsorganet sådana omständigheter som kan påverka användandet av
certifikatet, t ex ohälsa (långtidssjukskrivning) eller andra faktorer (byte av arbetsgivare) eller inte varit yrkesverksam hos ett
fordonsbesiktningsorgan;

j)

när denna punkt är tillämplig; jag åtar mig att meddela personcertifieringsorganet där jag innehar aktuellt gällande personcertifikat, att
min RE-examination hos NDT Training Center är underkänt och innevarande personcertifieringsorgan kan återkalla mitt certifikat.

Ackrediterat certifieringsorgan:

Granskad av
(signatur av examinator/certifierare):

Beslut:

JA, antas enligt TSFS 2017:53.

NDT Training Center AB

NEJ, kraven uppfylls ej. Komplettering erfordras.
Meddelande skickas till sökande.

Utarbetad av

Granskad/Godkänd av

Utgåva

Sida

Datum

RJO

Jonny Lindblom
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