NBC Başvuru Formu
Program kodu: 01

Program adı : Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitim/Sınavı
KİŞİSEL BİLGİLER
e-posta (kişisel) :

Adı Soyadı :
Mesleği

:

Adresi

:

Ulaşılabilecek telefon numarası :

FATURA BİLGİLERİ
Fatura Ünvanı (Firma Ünvanı / Şahıs Adı):
Fatura Adresi:
Şahıs adına fatura düzenlenecekse T.C Kimlik No yazınız
İŞ DENEYİMİ
* Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,
Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve
benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar, Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol
ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar, sınava katılabilir. Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış
olanlar ve Mühendislik , eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik
bölümlerinden mezun olanlar iş deneyimi aranmadan sınava girebilirler.
Vergi Dairesi ve No:

Tarihler

İşyeri Adı* / Faaliyet
Konusu

-Fiziksel bir engel durumunuz var mı?

Telefon

Evet

□

Çalıştığı Birim

Görev *

Hayır □

-Sınav dili Türkçedir. Başka bir dilde sınava katılmak istiyorsanız belirtiniz. ( . . . . . . . . . . . . . . .)

BAŞVURULAN SINAV TARİHİ :

YERİ :

Başvuru sahibi olarak www.nbccert.com/BAŞVURU FORMU/ adresinde yayınlanmış olan (03 F65) Taahhütnameyi
kabul ediyorum.
İmza:

Tarih:

Aşağıda yazılı ekleri, başvuru formuna ilave ederek NBC ulaştırınız
NBC TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMA
Ekler
Var
Yok
Başvuru ücreti makbuzu/dekontu
Belgeli personel ve belge kullanım sözleşmesi
Nufus cüzdanı fotokopisi
Eğitim müfredatında temel kimya eğitimine yer veren lisans eğitim kurumlarından mezun olan adaylarda
diploma fotokopisi
Lisans mezunu değil ise, iş deneyimi başlığı altında yazan İlgili kriterler için iş tecrübesi
GBF konulu eğitim aldı ise, aldığını gösteren Sertifika örneği veya eğitimcinin ismi ………………..…………………....
BAŞVURU KABUL EDİLMİŞTİR.
BAŞVURU KABUL EDİLMEMİŞTİR.
NBC Personeli Ad /Soyad / İmza:
HESAP ADI : NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti
T.İŞ BANKASI YENİ BATI MAHALLESİ ŞUBESİ-4387
TR49 0006 4000 0014 3870 0106 96
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