1067 Budapest, Eötvös utca 20. | Telefon: +36 70 9433 525 | e-mail: kepzes@ktdkft.hu
Nyilvántartási szám: B/2020/000302 | Képzési eng sz.: VHF/93211-1/2020-ITM,
Cégjegyzékszám: 01-09-914315, Adószám: 14666610-2-42 |
Bankszámlaszám: 10409015-50514857-50501013

„Kazánbiztos alapképzés” Jelentkezési lap*
Jelentkező adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Állandó lakcím:
Értesítési cím:
TAJ szám:
Legmagasabb iskolai végzettség**:
Szakmai végzettség**:
E-mail, telefon:
**A jelentkezési laphoz kérjük csatolni:
•
gépészmérnök, vegyészmérnök, közlekedésmérnök, villamosmérnök végzettséggel rendelkezők esetén: a végzettséget
igazoló oklevél másolatát,
•
gépész technikus végzettséggel rendelkezők esetén: a technikusképesítő bizonyítvány másolatát, valamint a 15 év szakmai
gyakorlat bizonyításaként szolgáló irat/iratok másolatát (pl.: gyakorlati időt igazoló munkaszerződés másolata, vagy
munkáltatói igazolás, stb.)

Munkáltató adatai:
Munkáltató megnevezése:
Munkáltató címe:
Ügyintéző neve:
Ügyintéző telefonszáma, e-mailcíme:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Bankszámlaszám:
Adószám:
A Jelentkező vállalja, hogy betartja a képzés időpontjában hatályos járványügyi előírásokat.
Tudomásul veszi, hogy aki a járványügyi előírásoknak nem felel meg-, vagy nem tesz eleget, az a képzésről kizárásra kerül!
 A képzés díját a jelentkező teljesíti***.
 A jelentkező képzésével kapcsolatosan a képzés díját a munkáltató teljesíti.***
***(megfelelőt kérjük jelölni)

Költségtérítéssel kapcsolatos nyilatkozat:****
A képzésen való részvétel feltétele, hogy a képzés költségét előlegszámla alapján a jelentkező vagy munkáltatója a Közlekedési
Továbbképzős és Dokumentációs Kft. K&H Banknál vezetett 10409015-50514857-50501013 bankszámlájára megfizesse.
 A költségtérítéssel kapcsolatos feltételt megismertem, elfogadom
**** (Kérjük X-szel jelölni)

Adatvédelmi és hozzájáruló nyilatkozat:*****

 Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, elfogadom. Hozzájárulok, hogy a képző az online oktatáshoz szükséges
linket és/vagy belépési kódot email címemre megküldje.
***** (Kérjük X-szel jelölni.)

Igazolványkép ******
Mérete: 3x4 cm, 1.18x1.57 hüvelyk, 354x472 képpont (papír alapú kivitel)
******

A jelentkezési laphoz kérjünk csatolni, vagy legkésőbb a gyakorlati képzésre hozza magával.

*A jelentkezési lapot géppel kitöltve elektronikusan a kepze@ktdkft.hu email címre, vagy nyomtatva a Közlekedési Továbbképző és
Dokumentációs Kft., 1067 Budapest, Eötvös u. 20. fsz. 1. címre kérjük kézbesíteni.
Fontos, hogy az email cím pontosan és olvashatóan kerüljön feltüntetésre!

Kelt: Dátum

Megrendelő cégszerű aláírása

Jelentkező aláírása

