Blankett 103
2015-01-02

ANSÖKAN OM BRANSCHCERTIFIKAT – INDUSTRIRÖRMONTÖR
FÖR PERSONER UTAN UTBILDNINGSAVTAL
Namn:

____________________

Personnummer:

_________________

Mobilnr:

____________________

E-post:

_________________

Adress:

____________________

Postnr och ort:

_________________

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av VVS-Branschens Yrkesnämnd*
_________________
Ort och datum

____________________________________________
Namnteckning

Är industrirörmontör och uppfyller nedanstående krav:
Uppfyller antal år i yrket med intyg på förekommande industrirörsarbeten i företag anslutna till
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl i minst 11 900 timmar (7 år) samt uppfyller nedanstående:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunna läsa och förstå ritningar och beskrivningar för montage av rörledningar
Kunna läsa och förstå ritningar och beskrivningar för montage av armatur och apparater
Kunskap i montageteknik av rörledningar
Kunskap i montageteknik av armatur och apparater
Kunskap om rördelar, fogmetoder och materialval
Kunna dokumentera sitt arbete
Kunna utföra täthetsprovning och idrifttagande av en anläggning
Arbeta efter gällande säkerhetsbestämmelser med hänsyn till hälsa och miljö
Hantera tekniska hjälpmedel vid transport och montage av tunga apparater och utrustning
Kunskap i gassvetsning samt mjuk och hårdlödning
Kunskap i TIG-svetsning
Kunskap i metallbågsvetsning

Ovanstående verifieras, ort och datum ___________________________________________________
Företagets representant _______________________________________________________________
Namnförtydligande __________________________________________________________________
Företag:

___________________________

Organisationsnummer:

________________

Adress:

_____________________________

Postnr och ort

______________________

Telefon:

____________________________

Det är företagets representant som intygar och är ansvarig för att den sökande uppfyller kunskapskraven samt antal
arbetade timmar som krävs.

Den sökande ska avlägga branschprov enligt gällande regler:
Byggnads:

__________________

VVS Företagen:

___________________

Företagets representant skickar blanketten till: VVS-Branschens Yrkesnämnd, Box 17090, 104 62 Stockholm
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Förklaring till blankett 103
Ansökan om branschcertifikat - industrirörmontör
Företaget ska vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som
medlemmar hos VVS Företagen eller genom hängavtal VVS med Byggnads.
Om montören uppfyller antal år i yrket och kriterierna på blanketten med intyg från företag
anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl så uppfylls kraven för branschcertifikat.
Alla kriterier på blanketten ska vara uppfyllda.
Den sökande ska ha godkända betyg eller intyg på motsvarande kunskaper i svenska A,
engelska A och matematik A.
Om inte alla kriterier kan uppfyllas ska utbildningsavtal tecknas för att bli industrirörmontör.

Blanketten skickas till
VVS-Branschens Yrkesnämnd
Box 17090
104 62 Stockholm
08-564 854 30
www.vvsyn.se
kontakt@vvsyn.se

*Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar kommer VVS-Branschens Yrkesnämnd att använda för att kunna anmäla dig till branschprov och
följa din väg till branschcertifikat.
När branschcertifikat utfärdats lagras endast uppgifter för att kunna tillverka ett nytt branschcertifikat i händelse av förlust
eller komplettering. Registret används inte till reklamutskick och dess uppgifter säljs inte vidare eller används för andra
ändamål än de nu angivna.

Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är VVS-Branschens Yrkesnämnd

