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Sukunimi:

Haettavaan pätevyyteen liittyvä koulutus (kurssitodistusten kopiot hakemuksen liitteeksi):  
Kurssin nimi ja järjestäjä Pitoaika Kesto / tuntia 

Haettavaan pätevyyteen liittyvä oleellinen alan työkokemus (aiempien työnantajien työtodistusten kopiot  liitteeksi):

Etunimet:

Haettava pätevyys:

Postiosoite:

Työnantaja:

Postiosoite:

Puhelinnumero:

Kokonaiskokemus 
kk

Työnantaja ja nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä

Sertifikaatin 5-vuotisjatko

Telineasennustoiminnassa ei ole ollut useammasta osasta yhteenlaskettua  yli 2 vuoden keskeytystä

Perustutkinto 5-vuotisjatko

Yhteyshenkilön / hakijan email:

Y-tunnus:

TYÖNANTAJAN / MAKSAJAN TIEDOT: KAIKKI KENTÄT TÄYTETTÄVÄ

Inspecta Sertifiointi Oy Käyntiosoite  Y-tunnus: 1065745-2 
Henkilösertifiointi 
PL 530    Robert Huberin tie 2 
01511 Vantaa  01510 Vantaa 
Puh. 010 521 600 
   www.inspecta.fi

Jatkuu seuraavalla sivulla:

Laskutusosoite :

Suoritetut kokeet (todistukset liitteeksi)

Teoriakoe

Käytännön koe

Suoritus pvm (pp.kk.vvvv)

Henkilötunnus:

Puhelinnumero: Sähköposti:
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 Sertifioidun telineasentajan ja hänen työnantajansa velvoitteet 
 
Sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sertifiointijärjestelmän mukaisia vaatimuksia ja niiden 
muutoksia (muutoksista ilmoitetaan).  
  
Hyväksymme, että Inspecta Sertifiointi Oy saa pitää kotisivuillaan (www-sivuillaan) tiedot telineasentajien voimassa 
olevista sertifioinneista. 
  
Sertifiointielimen on käsiteltävä kaikki sen tietoon tulleet kirjalliset valitukset. Mikäli valitus on sellainen, että  
se voi johtaa sertifioinnin peruuttamiseen, asia viedään toimikunnan käsittelyyn. 
  
Myönnetty sertifiointi voidaan peruuttaa epäeettisen tai työssä tapahtuneiden vakavien laiminlyöntien tai  
toistuvan virheellisen toiminnan takia. Ennen sertifioinnin peruuttamista kyseiseltä henkilöltä pyydetään  
selvitys tapahtuneesta. Tämän jälkeen toimikunta käsittelee asian ja tekee tarvittaessa peruuttamisesityksen,  
jonka velvoittamana sertifiointielin peruuttaa sertifioinnin/pätevyyskortin. 
  
  
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 telineasentajien sertifiointi 
vaatimuksiin ja sitoudumme noudattamaan niitä. 

Paikka ja aika   Paikka ja aika 

_____________________________________   ________________________________________ 
Kokelaan allekirjoitus ja nimen selvennys Työnantajan allekirjoitus ja nimen selvennys

, . . ..,
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