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Sukunimi:

Haettavaan pätevyyteen liittyvä koulutus (kurssitodistusten kopiot hakemuksen liitteeksi):  

Kurssin nimi ja järjestäjä Pitoaika Kesto / tuntia 

Haettavaan pätevyyteen liittyvä työkokemus (työtodistusten kopiot liitteeksi):

Etunimet:

Peruskoulutus:

Työnantaja:

Osoite:

Puhelinnumero:

Kokonaiskokemus 
 

Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä

Sertifikaatin 5-vuotisjatko ja 10-vuotisuusinta

Tarkastustoiminnassa ei ole ollut yli 2 vuoden jatkuvaa tai useammasta osasta yhteenlaskettua yli 3 vuoden keskeytystä

Tarkastustoimintaa kohtaan ei ole tehty reklamaatioita (mahdollisista reklamaatioista tehtävä selvitys)

Perustutkinto 5-vuotisjatko

Yhteyshenkilön / hakijan email:

Y-tunnus:

Työnantajan vaihto

TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä

Osoite:

Työnantaja maksaa Hakija maksaa

HAETTAVA PÄTEVYYS:

Taso: ISO 18436-2 Värähtelyvalvonta ja vianmääritys

Syntymäaika: PP.KK.VVVV

Jatkuu seuraavalla sivulla:

Laskutusosoite :

ISO 18436-4 Voitelija
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KIWA Inspecta

Sertifioidun henkilön ja hänen työnantajansa velvoitteet 
  
Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia (Inspecta Sertifiointi ilmoittaa 
muutoksista). 
  
Hyväksymme, että sertifioidun henkilön nimi ja pätevyystaso julkaistaan sertifiointielimen ylläpitämässä sertifioitujen 
kunnonvalvontahenkilöiden luettelossa. 
  
Sitoudumme ylläpitämään henkilökohtaista luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista valituksista ja pyydettäessä 
esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön toimintaan kohdistuvista 
huomautuksista, jotka saattaisivat aiheuttaa sertifikaatin peruuttamiseen. 
  
Sitoudumme ottamaan huomioon, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos toiminta ei ole jatkuvaluonteista sertifikaatin 
voimassaoloaikana tai sertifikaatin haltija tulee työhön kykenemättömäksi tai jos haltija on syyllistynyt epäeettiseen toimintaan. 
  
Tutkintoon osallistuminen 
  
Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy vilppiin, voidaan 
poistaa tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin, saa osallistua uuteen tutkintoon aikaisintaan vuoden kuluttua. 
  
  
  
  
  
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta: 
  
http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/ 

  
  
  
  
  
 

Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet yllä oleviin velvoitteisiin sekä sitoudumme 
noudattamaan niitä. 
 
Paikka ja aika   Paikka ja aika 

_____________________________________   ________________________________________ 
Kokelaan allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Kurssin nimi ja järjestäjä 
Pitoaika 
Kesto / tuntia 
Haettavaan pätevyyteen liittyvä työkokemus (työtodistusten kopiot liitteeksi):
Kokonaiskokemus
 
Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä
Sertifikaatin 5-vuotisjatko ja 10-vuotisuusinta
TYÖNANTAJAN TIEDOT: kaikki kentät täytettävä
HAETTAVA PÄTEVYYS:
Jatkuu seuraavalla sivulla:
Sertifioidun henkilön ja hänen työnantajansa velvoitteet
 
Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia (Inspecta Sertifiointi ilmoittaa muutoksista).
 
Hyväksymme, että sertifioidun henkilön nimi ja pätevyystaso julkaistaan sertifiointielimen ylläpitämässä sertifioitujen kunnonvalvontahenkilöiden luettelossa.
 
Sitoudumme ylläpitämään henkilökohtaista luetteloa sertifioidun henkilön toimintaan kohdistuvista valituksista ja pyydettäessä esittämään sen sertifiointielimelle. Lisäksi sitoudumme ilmoittamaan heti vakavista henkilön toimintaan kohdistuvista huomautuksista, jotka saattaisivat aiheuttaa sertifikaatin peruuttamiseen.
 
Sitoudumme ottamaan huomioon, että henkilön sertifiointi raukeaa, jos toiminta ei ole jatkuvaluonteista sertifikaatin voimassaoloaikana tai sertifikaatin haltija tulee työhön kykenemättömäksi tai jos haltija on syyllistynyt epäeettiseen toimintaan.
 
Tutkintoon osallistuminen
 
Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy vilppiin, voidaan poistaa tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin, saa osallistua uuteen tutkintoon aikaisintaan vuoden kuluttua.
 
 
 
 
 
Voimassaolevat yhteystiedot löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta:
 
http://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Henkilosertifiointi/
 
 
 
 
 
 
Vakuutamme, että kaikki antamamme tiedot ovat oikeita ja olemme tutustuneet yllä oleviin velvoitteisiin sekä sitoudumme noudattamaan niitä.
 
Paikka ja aika   
Paikka ja aika 
_____________________________________   
________________________________________ 
Kokelaan allekirjoitus 
Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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