Ansökan om certifiering enligt PRYL
Ansökan nr:

(ifylles av SSC)

Beställare/Arbetsgivare/Chef

Sökande
Texta tydligt! Information till certifikatet!

Företag:

Efternamn:

Kontakt person:

Förnamn:

Organisationsnummer:

Texta tydligt! Information till certifikatet!
Personnummer:

Faktureringsadress

Adress

Adress:

c/o:
Gatuadress.

Postadress:
Adress dit certifikaten skickas

Postadress

Adress:

Postnummer:

Postadress:

Ort::

E-mail:

E-mail:

Telefonnummer

Telefonnummer

Växel:

Hem:

Mobil:

Mobil:

Sökandens arbetsuppgifter:

Åberopad utbildning (antal dagar PRYLutbildning):

Ort och datum för certifieringsprov

Ort och datum

Antal år i yrket (lokalvård):

Underskrift av beställare/arbetsgivare/chef (Läs
mer om vår dataskyhddspolicy på sidan 2).

Ort och datum (Läs mer om vår dataskyhddspolicy
på sidan 2).

Namnförtydligande
Underskrift av sökande

För ytterligare information se baksidan!

Ansökan om certifiering enligt PRYL
Behörighet att söka personcertifiering av lokalvårdare i enlighet med PRYL´s kravspecifikation har den
som fyllt 18 år.
Sökanden skall ha genomgått en grundutbildning inom städområdet på minst 200 timmar som skall
innehålla terminologi, kemiska begrepp och pH-skalan, kemiska produkter, golvmaterial och
underhållsmetoder, städmateriel, arbetsplanering, ergonomi, säkerhet och skydd, miljö, övrig lokalvård,
entréer och fukt, eller ha minst 1 års arbetslivserfarenhet från städyrket på minst halvtid.
Den sökande skall intyga sina förkunskaper genom en underskrift på anmälningsblanketten.
SSC har rätt att genomföra stickprov på angivna förkunskaper (arbetsgivarintyg, utbildningsintyg etc.).
Avbokning måste ske senast två veckor före certifieringstillfället. Om sökande uteblir från provtillfället
utan giltig orsak är hela anmälningsavgiften förverkad.
Med giltig orsak avses sjukdom eller annan omständighet som man inte kunnat råda över (force majeur).
Anledningen till uteblivandet skall kunna styrkas genom läkarintyg eller annat godtagbart intyg.
Skulle provet ställas in på grund av någon omständighet som SSC ansvarar för, erbjuds den sökande ett
nytt provtillfälle inom 1 månad. Om detta inte kan accepteras av beställaren eller sökanden återbetalas
erlagd avgift och ny ansökan görs.
Dataskyddspolicy
SSC respekterar våra kunders integritet och rätten att ha kontroll över sina egna personuppgifter. Vi kommer
att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt
som möjligt. I SSS´s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in,
på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna
personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en
webbplats som administreras av SSC. SSC är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar
för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. På vår hemsida kan du läsa mer om vår dataskyddspolicy.

Ansökan skickas till:
SSC AB
c/o Paragera
Repslagaregatan 19
582 22 Linköping
info@sscab.com

