
 

Ansökan om diplomering av tekniker 
Ansökan sker till styrelsen för Pumpserviceföretagen. Komplettera gärna på annat papper eller på 
baksidan om utrymmet inte räcker. Lämnade uppgifter är konfidentiella och får inte lämnas ut till 
tredje man. 

Ansökan om diplomering av tekniker med stöd av följande uppgifter: 
Teknikerns för- och 
efternamn 

 

Personnummer  

Anställd sedan  

Arbetsgivare  

Tidigare 
anställning/år/anställd 
som 

 

Tidigare 
anställning/år/anställd 
som 

 

Tidigare 
anställning/år/anställd 
som 

 

 

Genomgångna kurser med godkänt resultat Ja Nej datum 

Grundkurs i pumpteknik    

Fortsättningskurs pumpteknik    

Fortsättningskurs lager och smörjning    

Ytterligare valfri fortsättningskurs (ange vilken i 
denna ruta: 

 

 

   

Den sökande har färdighet och kunskap om krav 
och regler som finns i branschen, säkerhet, miljö 
etc. 

   

Den sökande har praktiskt arbete i branschen i 
minst tre år (styrkt och dokumenterat). 

   

 

 



 

 

Sökande tekniker 
 

Ort/datum  

Underskrift sökande tekniker  

Namnförtydligande  

Underskrift verksamhetsansvarig  

Namnförtydligande   

Godkänd av/datum  

 

Arbetsgivare 
Undertecknat företag intygar härmed att ovan angivna uppgifter är korrekta och att personen i sitt 
arbete visat sig ha de kunskaper och erfarenheter som erfordras för diplomering. 

Ort/datum  

Underskrift verksamhetsansvarig  

Namnförtydligande   

Godkänd av/datum  

 

Godkänd av/datum: 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Kompletterande uppgifter:  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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