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Veiledning til skjema: Se neste side.   

                                       Søknad og vedlegg sendes: Torild.Delin.Kollsgard@kiwa.com 

 

Det søkes for: 
 

NS EN ISO 9712/NORDTEST SERTIFIKAT                     NS EN ISO 9712 SERTIFIKAT   
 

Generell informasjon: 
Firma: 
 

 

Postadresse: 
 

 

Postnummer:                                                    Poststed:                        
                                    

Tlf.:                                                                  E-post: 
 

 

NTO nr: 
 

 

Ansvarlig person for Nivå 3: 

 

 

Tlf.:                                                                 E-post: 
 

 

Søkers navn: 
 

 

Tlf.:                                                                 E-post: 
 

 

Sertifikatnummer:  
 

 

PO/bestillingsreferanse: 
 

 

 
 I tillegg til krav i NS-EN ISO/IEC 17024, ligger NS EN ISO 9712 og NORDTEST Doc Gen 010 til grunn  
 for denne avtalen. 
 
 Signaturen gjelder avtale om vedlikehold og overvåkingsrutiner av de gjeldende sertifikater.  
  
 Som sertifisert person forplikter jeg meg til å følge kriteriene for faglig og ansvarlig utførelse av overnevnte fag.  
 Jeg er kjent med at mislighold og uansvarlig utøvelse av fagkunnskaper kan føre til inndragelse av sertifikat. 
 
 
 
 
         
Sted/ dato                                               
                                       

 
 
 
                      

  
Signatur 

Behandlingsresultat  (for Kiwa TI-Sertifisering) 
 
Godkjent av:  

 

 
 
 
        
Sted/ dato                                                                                    Signatur 
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 VEILEDNING  

 

Skjemaet kan brukes for flere personer.  

Registrer en person pr linje, med tilhørende sertifikater som skal fornyes eller konverteres.  

Ved ukjent dato for siste eksaminasjons-/reeksaminasjonsdato, skriv dato ukjent og vi undersøker dette 

med aktuelt sertifiseringssenter.  

 

HUSK!  Vedlegg til søknad:  

• Kopi eller original-sertifikat. Aller aktuelle signaturfelter til Operating Authority skal være signert.  

• Kontinuerlig NDT-arbeid bekreftes for de siste 5 år eller fra siste (re)eksaminering. Dokumentasjon 

på aktuell operatør skal være innhentet fra evt. tidligere arbeidsgiver. Denne dokumentasjon skal 

ikke vedlegges søknaden, men oppbevares i eget arkiv. Evt. nærmere beskrivelse kan vedlegges.  

• Ved klager på operatøren, skal nærmere redegjørelse vedlegges. 

• JPG-foto av operatør (gjelder hvis kandidat ikke er registrert eller bildet ønskes oppdatert) 

• Signatur til operatør (denne legges inn elektronisk på sertifikatene, hvis kandidat ikke er innlagt før). 

 

Søknad og vedlegg sendes: Torild.Delin.Kollsgard@kiwa.com 
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Navn Sert.nr Synstester Ansettelse Kontinuerlig arbeid Klager 
Personalia skal samsvare med opplysningene 

 i sertifikatet. 

Ved endringer, vennligst registrer 
dette i skjemaet under gjeldende kandidat(er). 

 Sertifikatets Nordtest 
nummer 

Nærsyn Fargesyn 

Oppgi dato for 
ansettelse, hvis 

denne er innenfor 
de siste 5 årene. 

Kan bekrefte kontinuerlig 
NDT-arbeid de siste 5 årene 
eller fra siste (re)sertifisering.       

Hvis nei, oppgi oppholdets 
varighet. 

Hvis ja, vennligst 
redegjør for dette 
i eget dokument 

vedlagt 
søknaden. 

Navn Eksamensdato for NDT-metode og nivå (dd.mm.åå) 
Opplysningene skal samsvare 
med informasjonen i skjemaet 

over. 
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