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Kandidaten skal før eksamination underskrive nedenstående erklæring. 

Med undertegnelsen af denne erklæring tilkendegiver jeg hermed at: 
 

 Jeg bekræfter hermed at oplysningerne som angivet på denne ansøgning er korrekte. 
 Jeg er bekendt med, at indstilling til eksamination kræver at et eventuelt fravær fra de 

kvalificerende kurser højst udgør 20%. 
 Jeg bekræfter at jeg under eksamineringen/certificeringen, vil opfylde alle regler i 

forbindelse med denne. 
 Jeg er bekendt med at certifikatet er FORCE Certification A/S’s ejendom. 

 
Jeg bekræfter samtidig, at jeg som certificeret NDT-operatør anerkender forskrifterne for personlig 
integritet og professionel kompetence i overensstemmelse med internationale principper, jævnfør 
alle efterfølgende punkter.  

1. Jeg skal gennemføre mine prøvninger (aktiviteter) retfærdigt overfor alle berørte, det være 
sig arbejdsgiver, medarbejdere, kunder og konkurrenter i overensstemmelse med de høje 
idealer for personlig ære og integritet, se efterfølgende pkt. 2-8. 
 

2. Jeg skal udføre mit arbejde på den mest professionelle måde, idet jeg samtidig skal 
beskytte liv, sikkerhed og helbred hos mine kolleger og offentligheden. 

3. Jeg må under ingen omstændigheder udføre mit arbejde under indflydelse af narkotika, 
alkohol, beroligende medicin osv. 

4. Jeg må kun udføre de målinger og den analyse, som jeg er kompetent til i kraft af min 
træning, erfaring og certificering. 

5. Jeg skal behandle mit kendskab til forretninger eller teknisk information om ansatte, 
klienter eller kunder fortroligt og ikke videregive sådan information uden deres udtrykkelige 
ønske. 

6. Jeg skal afholde mig fra at komme med uretmæssige erklæringer eller udføre uetiske 
handlinger, som kan miskreditere certificeringsprogrammet. 

7. Jeg skal undgå interessekonflikter (upartiskhed) med arbejdsgivere eller klienter, og hvis 
sådanne konflikter skulle vise sig under udførelse af mit arbejde, skal jeg straks informere 
de berørte personer om forholdene.  

8. Jeg skal vedligeholde og forbedre min kompetence, og skal kun påtage mig opgaver til 
hvilke jeg gennem træning eller erfaring er kvalificeret. Og jeg skal være fuldt åben overfor 
relevante begrænsninger i mine kvalifikationer. 

Jeg er bekendt med at en overtrædelse af et eller flere punkter i denne indstillingserklæring vil 
betyde inddragelse (suspendering eller tilbagetrækning*) af alle mine certifikater udstedt af FORCE 
Certification A/S, i en periode på minimum 3 måneder. Alle alvorlige overtrædelser (bevidst 
uretmæssige oplysninger) betyder, mindst 6 måneders tilbagetrækning. Enhver afgørelse er FORCE 
Certification A/Ss suveræne beslutning. 

*): En inddragelse af certifikatet betyder at certifikatet er ugyldigt, og at der ikke kan udføres 
nogen form for certificeret NDT prøvning eller afgive nogen form for erklæring om certificering. En 
inddragelse kan foregå ved enten en suspendering eller en tilbagetrækning. Ved en suspendering 
kan certifikaternes gyldighed revurderes og ved en tilbagetrækning skal recertificeringseksamen 
bestås før certifikatet kan revurderes. Det vil fremgå af certifikatet at det har været 
suspenderet/tilbagetrukket i den pågældende periode. 

 

 


