Ansökan om certifiering enligt PRYL
Ansökan nr:

(ifylles av SSC)

Beställare/Arbetsgivare

Sökande
Texta tydligt! Information till certifikatet!

Företag:

Efternamn:

Kontakt person:

Förnamn:
Texta tydligt! Information till certifikatet!

Organisationsnummer:

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 behörig firmatecknare hos
beställaren

Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift av sökande

För ytterligare information se baksidan!
Ansökan PRYL

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 2 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.).
För godkänd sökande upprättas en tidplan där datum, tid och plats för provtillfälle anges.
Detta meddelande ges skriftligt till sökande inom en månad från dagen då ansökan anlände.
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.

Skickas till:
SSC AB
Göran Dyks gata 5
582 24 Linköping
info@sscab.com

Ansökan PRYL

