ANSØGNING OM FAGLIG ANERKENDELSE
Dokumentet udfyldes tydeligt:

Ansøgers navn

CPR nr.

-

Adresse
Postnr.

By

Søges anerkendt som
(se specialebetegnelserne på bagsiden)
Nedenfor anføres kun virksomheder, hvor arbejde/oplæring inden for nævnte speciale har fundet sted:

Virksomhedens
navn og adresse

Fra:

År:

I ALT ANTAL

Til:

År:

År:

Virksomhedens
navn og adresse

Fra:

År:

I ALT ANTAL

Til:

År:

År:

Virksomhedens
navn og adresse

Fra:

År:

I ALT ANTAL

Til:

År:

År:

Virksomhedens
navn og adresse

Fra:

År:

I ALT ANTAL

Til:

År:

År:

Virksomhedens
navn og adresse

Fra:

År:

I ALT ANTAL

Til:

År:

År:

ANBEFALINGER OG UNDERSKRIFTER
Ansøgeren har opnået sådanne færdigheder, at faglig anerkendelse anbefales (se vedlagte bilag)
Arbejdsgiver
(Nuværende/seneste)

Arbejdstagerrepræsentant
(Tillidsrepræsentant)

Ansøger

Navn

Navn

Navn

Dato

Dato

Dato

Underskrift

Underskrift

Underskrift

CVR-nr.

Kopier vedlagt – sæt kryds:

Arbejdsattest

Uddannelsesaftale

Kursusbeviser

Ansøgningen indsendes til Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV eller
TEKNIQ Arbejdsgiverne, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.

Mdr:

Mdr:

Mdr:

Mdr:

Mdr:

DOKUMENTATION

Bilag til ansøgning om anerkendelse for:

Ansøgers navn
Søger om faglig anerkendelse som:
Dokumentation for fagligt relevant arbejde, som i henhold til Industriens Overenskomst skal være ’stort set
sammenfaldende med uddannelsens indhold og niveau’ for at kunne give adgang til at opnå faglig anerkendelse
inden for faget.
Relevante kursusbeviser vedlægges ansøgningen.
Beskrivelse af de fagligt relevante arbejdsopgaver og funktioner, ansøgeren har haft:

Læs mere om den enkelte uddannelse på www.iu.dk

OPLYSNINGER OM DANSK METALS
BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dansk Metal behandler dine oplysninger for at kunne behandle din ansøgning om faglig anerkendelse i henhold til
Bilag II i Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst. Vi behandler dit CPR nr. og dit navn, som fremgår
af din ansøgning. Dansk Metal er nødt til at behandle dine oplysninger for at kunne vurdere din ansøgning. Derfor
er behandlingen lovlig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Dette gælder også i forhold til dit CPRnummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 2.
Dansk Metal opbevarer dokumentation om udstedelse af bevis for faglig anerkendelse, så længe vi mener, der er
et sagligt formål, som udgangspunkt til du forlader arbejdsmarkedet.
Du har ret til at anmode Dansk Metal om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at
anmode Dansk Metal om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse
tilfælde har ret til at få dine data udleveret. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for
Dansk Metal samt at klage til Datatilsynet.
Dansk Metal er dataansvarlig, og du kan kontakte os på følgende adresse:
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV, tlf. 33632000 eller e-mail metal@danskmetal.dk.
Du kan læse vores privatlivspolitik her

OPLYSNINGER OM TEKNIQ ARBEJDSGIVERNES BEHANDLING
AF DINE PERSONOPLYSNINGER

TEKNIQ Arbejdsgiverne behandler dine oplysninger for at kunne behandle din ansøgning om faglig anerkendelse i
henhold til Bilag 5 i Industri- og VVS-overenskomsten. Vi behandler oplysningerne, der fremgår af
ansøgningsskemaet, hvilket omfatter: Dit navn, adresse, postnummer og by samt dit CPR-nummer. TEKNIQ
Arbejdsgiverne er nødt til at behandle oplysningerne for at kunne vurdere din ansøgning, herunder foretage
entydig identifikation af dig. Vi behandler oplysningerne iht. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). For
så vidt angår behandlingen af dit CPR-nummer foretages behandlingen iht. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr.
4, jf. § 7, stk. 2.
TEKNIQ Arbejdsgiverne opbevarer dine oplysninger i 10 år efter behandling af din ansøgning om faglig
anerkendelse. Du har ret til at anmode TEKNIQ Arbejdsgiverne om indsigt i, hvilke oplysninger TEKNIQ
Arbejdsgiverne behandler om dig. Du har også ret til at anmode TEKNIQ Arbejdsgiverne om at berigtige, slette
eller begrænse behandlingen af dine oplysninger. Du har også i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret.
Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for TEKNIQ Arbejdsgiverne samt at klage til
Datatilsynet. Klager til Datatilsynet skal sendes til: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde
mere information hos Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk.
TEKNIQ Arbejdsgiverne er dataansvarlig for behandlingen, og vi sørger for, at behandlingen af dine
personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. TEKNIQ Arbejdsgivernes kontaktoplysninger er:
TEKNIQ Arbejdsgiverne
Paul Bergsøes Vej 6 / Magnoliavej 2-4
2600 Glostrup / 5250 Odense SV
Tlf. 43 43 60 00
E-mail: tekniq@tekniq.dk
Henvendelser om persondata skal rettes til følgende e-mailadresse: persondata@tekniq.dk
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik på
https://www.tekniq.dk/om-tekniq-arbejdsgiverne/oversigt/privatlivspolitik

REGLER FOR OPNÅELSE AF FAGLIG ANERKENDELSE UDEN AT HAVE GENNEMGÅET
EN FAGLIG UNGDOMSUDDANNELSE INDEN FOR JERN- OG METALOMRÅDET
(Afskrift af bilag 5 i Industri og VVS-overenskomsten)
En medarbejder, der ikke har udstået en egentlig læretid, men gennem en årrække har været beskæftiget ved arbejde, som stort set er
sammenfaldende med uddannelsens indhold og niveau, og/eller har gennemført fagligt relevante kurser, kan opnå faglig anerkendelse.
Faglig anerkendelse kan opnås, når den pågældende arbejdsgiver og de på virksomheden beskæftigede faglærte medarbejdere over for
organisationerne anbefaler en sådan. Ansøgers tillidsrepræsentant skal være orienteret.
Forudsætningen er dog
• At vedkommende medarbejder efter sit fyldte 18. år har været beskæftiget med fagligt relevant arbejde i et tidsrum,
der væsentligt overstiger den for uddannelsen fastsatte varighed – typisk den dobbelte varighed, eller
• At vedkommende medarbejder har gennemgået en række specialkurser, som tilsammen modsvarer uddannelsens skoledel,
og har været beskæftiget i en samlet periode, der væsentligt overstiger uddannelsens samlede varighed, eller
• At vedkommende har gennemført en kombineret uddannelse sammensat af kursus og beskæftigelse i et system godkendt af Industriens
Uddannelser
Maskinmesterstuderende, der har gennemført uddannelsens værkstedsskole (1 år) samt efterfølgende 18 måneders praktik, kan opnå faglig anerkendelse som industrimontør.
Protokolanmærkning Anm. 1:
Der er mellem organisationerne enighed om, at en medarbejder, der har bestået svendeprøve eller på anden måde opnået anerkendelse som
faglært - i henhold til overenskomstens § 41 - af arbejdsgiveren frit kan anvendes til udførelse af alt inden for hele faget forekommende arbejde,
kun begrænset af den pågældendes personlige duelighed. Endvidere er der enighed om, at den nu indførte branchedeling ikke må medføre
ændringer i de bestående forhold, hvorefter arbejdsgiveren kan anvende ufaglært arbejdskraft ved arbejde henhørende under et
oplæringsområde.
Anm. 2:
Den teknologiske udvikling har medført muligheden for at få udstedt supplerende uddannelsesbevis, selv om branchefællesskabet indebærer, at der
ikke er behov for mere end ét svendebrev inden for jern- og metalindustriens branche. Ansøgning om dette skal stiles til organisationen.
Anm. 3:
Parterne er enige om, at bestemmelserne vedrørende faglig anerkendelse ikke kan bringes i anvendelse på beskæftigelsesområder, der henhører
under den tidligere Fællesoverenskomst og Plastoverenskomsten.
Der gælder særlige regler for faglig anerkendelse inden for beslagsmedeområdet i henhold til aftale indgået mellem de overenskomstbærende
organisationer.
SPECIALEOMRÅDER, MAJ 2019
Automatiktekniker
Automatiktekniker i elevatorbranchen
Automatikmontør
Automontør
Bestiksølvsmed
Butiksguldsmed
Bådebygger
Ciselør
CNC-assistent
CNC-tekniker
Cykelmekaniker
Cykelmontør
Datatekniker med speciale i infrastruktur
Datatekniker med speciale i
programmering
Elektronikfagtekniker
Energitekniker
Entreprenørmaskinmekaniker
Film og tv-assistent
Film og tv-produktionstekniker
Finmekaniker
Finmekanikerassistent
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Gravør
Guldsmed

Industrimontør
Industriassistent
Industritekniker - maskin
Industritekniker - produktion
IT-supporter
Karrosserismed
Karrosseritekniker – karrosseriopretter
Karrosseritekniker - Karrosseriopbygger
Klejnsmed
Knallertmekaniker
Kobbersmed
Korpussølvsmed
Kranmekaniker
Køleassistent
Køletekniker
Landbrugsmaskinmekaniker
Landbrugssmed
Låsesmed
Materielmekaniker
Personvognsmekaniker
Lastvognmekaniker
Metaltrykker
Modelsnedker
Motorcykelmekaniker
Multimedie integrator

Multimedie animator
Oliefyrstekniker
Personliftmekaniker
Radio-tv-fagtekniker
Sejlmager
Skibsmekaniker
Skibsmontør
Smed (rustfast)
Smed (bearbejdning)
Smed (maritim)
Støberitekniker i permanente forme
Støberitekniker - sandstøbning
Støberiassistent
Svejser
Værktøjsmager
Værktøjstekniker
Våbenmekaniker
Webudvikler
Ædelstensfatter

