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Ansøgerens navn Fødselsdato 

Adresse Post nr. By 

E-mail Tlf/mobil Certifikatnummer 

Firma  NTO nr. 

Adresse Post nr. By 

Kontaktperson / Niveau 3 Tlf/mobil E-mail 

Uddannelse inden for den aktuelle prøvningsmetode, også kurset i forbindelse med eksaminering 
Kursus Arrangør Dato Varighed

1. 

2. 

3. 

4. 

Praktisk erfaring. (Se evt. vejledning på side 2) 

Arbejde med ikke-destruktiv prøvning i perioden /  -   / 

Sammenlagt ca.
Fordeling af arbejdsområder I perioden År Måneder 

1. VT - Visuel kontrol Fra        /       til       / 

2. MT - Magnetpulver Fra        /       til       / 

3. PT - Penetrant Fra        /       til       / 

4. RT - Radiografi Fra        /       til       / 

5. UT - Ultralyd Fra        /       til       / 

6. ET - Hvirvelstrøm Fra        /       til       / 

7. Andet: Fra        /       til       / 

Summen skal svare til ovenstående periode for arbejdet med ikke-destruktiv prøvning 

Kandidat 
Jeg bekræfter hermed at oplysningerne som angivet på denne blanket er korrekte. 

Dato Stilling Underskrift 

Ansvarlig leder eller Niveau 3 ansvarlig* 

Jeg bekræfter hermed at oplysningerne som angivet på denne blanket er korrekte samt at jeg som ansvarlig er forpligtiget til at følge den 
certificerede med hensyn til faglig og ansvarlig udførelse af ikke-destruktiv prøvning.  
Jeg er bekendt med at mislighold og uansvarlig udførelse af ikke-destruktiv prøvning kan føre til inddragelse af certifikatet, og at certifikatet er
FORCE Certification A/S’s ejendom. 

Dato Stilling og firmastempel Underskrift - ansvarlig leder / Niveau 3 ansvarlig

Bemærk!  
Ved skift af arbejdsgiver skal FORCE Certification A/S (FC) godkende og ændre certifikater til den nye arbejdsgiver (ansvarlig for 
operatørautorisationen). I denne periode er certifikaterne suspenderede, med mindre der foreligger en skriftlig aftale om gyldighed med FC.   

Udfyldes af FORCE Certification A/S 

 Krav til uddannelse opfyldt       Krav til erfaring er opfyldt      Erfaring mangler med:   mdr. 
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Vejledning til udfyldelse af Blanket 85: Dokumentation for uddannelse og erfaring 

Certifikatnummer:  
Her skrives certifikat nr. i det tilfælde hvor kandidaten allerede har et EN 473 / EN ISO 9712 / Nordtest certifikat. 

NTO nr.: 
Hvis Firmaet er NTO registreret udfyldes NTO nr. 

Kursus inden for den aktuelle prøvningsmetode, også kurset i forbindelse med eksaminering: 
Her skrives hvilke kurser i den aktuelle metode kandidaten har deltaget i, samt hvor, hvornår og varigheden af kurserne. Ved kurser der ikke er 
afholdt af FORCE Technology vedlægges dokumentation i form af kursusbevis eller lignende. 

Praktisk erfaring 
Arbejde med ikke-destruktiv prøvning i perioden: 
Her skrives det tidsrum kandidaten har arbejdet med NDT. Har kandidaten arbejdet med NDT i flere perioder, skrives alle perioder på. Fx 1/3-
1999 – 31/3-2002 + 1/7-2006 – 31/5-2009.  

Praktisk erfaring 
Arbejde med ikke-destruktiv prøvning i perioden 1/3-1999 – 31/3-2002 + 1/7-2006 – 31/5-2009 

Fordeling af arbejdsområder – I perioden – Sammenlagt ca. År-Måneder: 
Her skrives det tidsrum kandidaten har arbejdet med de forskellige NDT metoder, samt den omtrentlige fordeling. Det er vigtigt at alle metoder 
kandidaten arbejder med skrives på, da det er muligt at få ”rabat” på erfaringstiden hvis man arbejder med flere metoder. Ved 2 metoder gives 
25% rabat, ved 3 metoder 33% rabat og ved 4 eller flere metoder 50% rabat. Den nødvendige erfaring ved de forskellige metoder og niveauer 
er listet i nedenstående tabel: 

Metode Erfaring i måneder 
N1 N2 N3

VT 1 3 24
RT 3 9 36
UT 3 9 36
MT 1 3 24
PT 1 3 24
ET 3 9 36

Til N2 kræves erfaring svarende til summen af N1 og N2. Dvs. til et N2 certifikat i PT kræves 4 måneders erfaring. Til et N2 certifikat i både MT 
og PT kræves 4+4 måneder ÷ 25% = 6 måneders erfaring i alt. Til et N2 certifikat i MT, PT og UT kræves 4+4+12 måneder ÷ 33% = 13,5 
måneders erfaring.  

Har man overtid kan dette mod dokumentation medregnes. Certifikatet kan ikke udstedes/dateres før erfaringen er optjent. 

Summen skal svare til ovenstående periode for arbejdet med ikke-destruktiv prøvning: 
Her skrives summen af arbejdet med de forskellige metoder. Bemærk denne sum kan ikke overstige den samlede periode for arbejde med ikke-
destruktiv prøvning.  

Sammenlagt ca. 
Fordeling af arbejdsområder I perioden År Måneder 
1. VT - Visuel kontrol Fra  1 / 3   2000  -  31 / 5   2009 3 5 
2. RT - Radiografi Fra        /       -       / 
3. UT - Ultralyd Fra        /       -       / 
4. MT - Magnetpulver Fra  1 / 3   2000  -  31 / 5   2009 1 8 
5. PT - Penetrant Fra  1 / 3   2000  -  31 / 5   2009 - 11 
6. ET - Hvirvelstrøm Fra        /       -       / 
7. Fra       /       -       / 
Summen skal svare til ovenstående periode for arbejdet med ikke-destruktiv prøvning 6 0 

For at den praktiske erfaring kan godkendes, skal den være optjent inden for den metode og sektor der søges certificering i. 

*Såfremt ansøgeren har været ansat i mere end ét firma under oparbejdelse af praktisk erfaring, skal hver arbejdsgiver udfylde og underskrive en 
dokumentation for erfaring i pågældende ansættelsesperiode
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