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Fødselsdato: (dd.mm.åååå)

Adresse: Postnummer: Sted:

Telefon:

Firmanavn: Org.nr: 

Postadresse: (Fakturadresse) Postnummer: Sted:

Telefon:

Kontaktperson:

 Nivå/ Type:  Varighet/ År:  Vedlegg nr:  Eksaminators evaluering

Jeg bekrefter med dette at opplysninger gitt i denne søknad er 

korrekte samt at jeg som ansvarlig person vil forplikte meg til 

å følge kriteriene for faglig og ansvarlig utførelse av faget. Jeg 

er kjent med at sertifikatet er sertifiseringsorganets eiendom, 

og at mislighold og uansvarlig utøvelse av fagkunnskap kan 

føre til inndragelse av sertifikat.

Dato:  

Kandidatens signatur : 

Dato: Eksaminator 1 

Dato: Eksaminator 2

Dato: Sertifiseringsansvarlig

For sertifiseringsorganet:

Søknad om sertifisering  

Eksaminator av fagkunnskap og praktisk sprøve  tilkjennegir ved sin signatur at disse ikke har deltatt i opplæring av sertifiseringskandidaten innen respektive 

områder.

 Sveiseinspektør iht. NS 477

Generelle krav til organer for sertifisering av personell i NS-EN ISO/IEC 17024:Sertifiseringsorganet skal kreve at en sertifisert person signerer 

en avtale om å: Bøye seg etter relevante forskrifter og bestemmelser ved sertifiseringsprøving, bare gjøre krav vedrørende sertifisering 

innenfor det omfang sertifiseringen er utstedt for,ikke bruke sertifiseringen på en slik måte at sertifiseringsorganet blir brakt i vanry, ikke uttale 

seg vedrørende sertifiseringen på en måte som kan oppfattes som misvisende eller uberettiget kunne avbryte ved å vise til sertifiseringskrav 

hjemlet i sertifikatet eller i bestemmelsene til sertifiseringsorganet, i de tilfeller det anses for riktig å oppheve eller trekke tilbake sertifikat, 

returnere det/dem til sertifiseringsorganet og ikke bruke sertifikatet på en villedende måte. Det gjøres også oppmerksom på at i henhold til NS-

EN ISO/IEC 17024 er sertifiseringsorganet den formelle eier av sertifikatet. Det gjøres oppmerksom på at kandidaten har mulighet til å klage 

på resultatet av bedømmingen, dette skal utføres skriftlig. Hvis kandidaten eller andre ikke vil rette seg etter de ovenfor nevnte punkter eller 

tolkninger, skal prøvingen stoppes,  prøvingen er da å betrakte som ikke bestått.

Søkers underskrift

E-post:

PO/bestillingsreferanse:

Relevante kurs ( Utdanning skrives inn i CV som legges ved)

Relevant praksis ( i vedlegg)

Andre opplysninger 

Personopplysninger

Navn:

Nasjonalitet:

Firma/ fakturaadresse

E-post:

Generelle krav til organer for sertifisering av personell i NS-EN ISO/IEC 17024:

Prøveid:

Fagbrev som platearbeider (vedlegg 9)

Fagbrev som NDT-Inspektør (vedlegg 10)

21.11.2018



CV

Navn
Adresse

Mobiltelefon

Fødselsdato

Patrick Bakksjø 
Kirkevikvegen 77

5307 ASK

+4746915495
09.01.1988

Utdanning

07/2013 - 07/2013
Yrkesfag

MoTest AS, Fagbrev i NDT-kontrollørfaget

10/2011 - 10/2011
Yrkesfag

Miras Multimaskin AS, Fagbrev som platearbeider

08/2003 - 06/2006
Idrett

Polarsirkelen VGS, Generell Studiekompetanse

Arbeidserfaring

01/2012 - 06/2018 
Industri, Produksjon

10/2011 - 01/2012
Industri, Produksjon

05/2009 - 10/2011
Industri, Produksjon

06/2018 - d.d TechnipFMC, Technical Support
Arbeidsoppgavene er inspeksjon og rapportering av funn på subseautstyr og verktøy, der jeg 
er innom NDT-metodene VT,MT,PT og UT. Vi følger opp jobbene og gir teknisk support 
til kunden for videre prosess og eventuelle reperasjoner av utsyr. 

MoTest AS, NDT-inspektør
Jobben gikk mot on-offshore/prosess industrien, og andre bedrifter i nærområdet, hvor 
vi utførte NDT-testing for våre kunder. Der var vi daglig innom alle metoder som 
VT,PT,MT,UT og RT. Har også vært flere turer offshore og utført VT,MT og UT 
inspeksjoner.

Miras Multimaskin AS, Fagarbeider
Jobbet som platearbeid/sveiser mot maskiner og utstyr innenfor olje og gass, kraft og energi 
samt landbasert prosessindustri. Typiske produkter var ankerhåndteringsvinsjer, 
boredekksutstyr og utstyr til subsea.

Miras Multimaskin AS, Lærling som platearbeider
Jobbet som platearbeid/sveiser mot maskiner og utstyr innenfor olje og gass, kraft og energi 
samt landbasert prosessindustri. Typiske produkter var ankerhåndteringsvinsjer, 
boredekksutstyr og utstyr til subsea. Tok også sveisersertefikatet innen 136 metoden.



04/2008 - 08/2008
Industri, Produksjon

Miras Multimaskin AS, ferie/sykevikar
Jobbet med tilrettelegging/klargjøring av deler til produksjonen

Nøkkelkompetanse

NDT-kontrollør med sertifikat Level 2 innen VT, MT, PT, UT, og strålevernskurset. 
Fagbrevet innen platearbeiderfaget (tatt 2011), og NDT-kontrollørfaget (tatt 2013)

Annen erfaring

Arbeidsleder/sveiseinnspektør ved avsluttende prosjekt for Hærhe, under ferdigstilling av Norgesporten i 
Ørje. (fra september t.o.m november 2017)

Språk

Norsk, Engelsk

Miras Multimaskon AS, ferie/sykevikar
Jobbet med tilrettelegging/klargjøring av deler til produksjonen.

12/2008 -05/2009
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