Ansökan - CA Stål

Dok.nr:
Utgåva:
Datum:

F40
3
2015-01-01

Ansökan om certifiering som arbetsledare/inspektör CA
stålkonstruktioner enligt Nordcerts regler C22, C23 och C24
Namn: ………………………………………………………………………………….……….
Hemadress: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……….
Telefonnummer: ……………………………………………….……………………………….
E-post: ……………………………………………….……………………………………….…
Jag är vid ansökningstidpunkten anställd vid: ………………………………………….………
(företag)

…………………………………………………………………………………………..…….…
Jag är verksam som: …………………………………………………………………….………
Blanketter eller kopior av intyg/betyg bifogas enligt nedan:
1. Meritförteckning, CV
2. Intyg över utbildning och erfarenhet (se sid 2)
3. Intyg fackteknisk utbildning TR Stål/N, EN 1090 eller motsvarande
4. Intyg över allmän lämplighet (se sid 3)
5. Ansvarsförbindelse för arbetsledare (se sid 4)
Anmälningsavgiften för certifieringen skall
faktureras mig själv
faktureras min arbetsgivare
Faktureringsadress: ……………………………………………………………….….…………
Ev. referensnummer eller motsvarande: ………………………………………………………..

Jag intygar att alla ansökningsuppgifter är korrekta och har tagit del av Instruktion för CA
Byggplats, Nordcerts regler C24
……………………………………..

………………………………..

Ort

Datum

………………………………………………….
Namnteckning

Nordcert AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm Tel: 08-34 92 70
Epost: info@nordcert.se
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Utbildning och erfarenhet stålarbeten

Jag har följande utbildning /erfarenhet (kopia av betyg/intyg bifogas):

a) Grundutbildning formell, kort beskrivning (ex. gymnasieutbildning, högskoleutbildning
examens år, etc.)
……………………………………………………………………………………………….

b) Övrig utbildning/kurs av kontroll, kvalitet eller t.ex. svetsning
……………………………………………………………………………………………….

c) varit arbetsledare/inspektör för stålarbeten, och/eller haft funktion som kontrollant vid sådana
arbeten, totalt …….….år

d) Annan erfarenhet från arbeten med stål och stålkonstruktioner, sedan år ..……….
Beskriv vilken typ av erfarenhet…………………………………………………………….

Om ansökan gäller för Klass K, Komplicerade arbeten, ange hur länge dessa projekt har varat:
………….. år
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Intyg allmän lämplighet

Härmed intygas att: …………………………………………………………………….……….
(namn)

anställd vid: …………………………………………………………………………….……….
(företag)

enligt vad som kommit till vår kännedom, som yrkesmänniska utfört sina uppgifter på
ett ansvarsfullt och professionellt sätt, med den integritet, noggrannhet och omsorg som krävts.
Vi har inte kännedom om att han/hon genom slarv eller bristande omdöme i yrkes-utövningen de
senaste 5 åren har ådragit sig eller åsamkat sina uppdragsgivare straff eller sanktioner av något
slag.

1.
……………………………………………….

……………………………

(ort)

(datum)

……………………………………………….

………………………………………..……

(namnteckning)

(namnförtydligande)

Telefonnummer dagtid: ………………………….

2.
……………………………………………….

……………………………

(ort)

(datum)

……………………………………………….

………………………………………….…

(namnteckning)

(namnförtydligande)

Telefonnummer dagtid: ………………………….
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Ansvarsförbindelse för arbetsledare/inspektör, CA

Härmed förbinder jag mig att vid arbeten avseende stålkonstruktioner där jag är utsedd att vara
arbetsledare /inspektör fullgöra de uppgifter som framgår av Nordcerts Regler C23. Härvid skall
jag i det dagliga arbetet följa den instruktion för mina åtaganden och mitt ansvar som anges i
Nordcerts regler C24 (Instruktion för CA, bygg-plats), och efter slutfört åtagande upprätta och
utfärda där angivet slutintyg.
Jag förbinder mig vidare att som arbetsledare/inspektör CA ha aktuell version av ovanstående
instruktion tillgänglig på arbetsplatsen och på begäran uppvisa denna för behörig representant för
beställare, för kvalitetsansvarig enligt PBL, för behörig representant för byggnadsnämnd eller
annan nämnd med motsvarande uppgifter samt för besiktningsman från Nordcert.

……………………………………………….

……………………………

(ort)

(datum)

……………………………………………….

……………………………………………….

(namnteckning)

(namnförtydligande)

