Ansøgning om godkendelse og registrering som teknisk ekspert
Indsendes til Energisynssekretariatet (se ansøgningsvejledningen)
Ansøger:
Navn
Stilling
Virksomhed
Adresse
Postnummer og by
Telefon, arbejde
Telefon, privat
E-mail
Jeg er: ☐ ansat ☐ selvstændig
☐ Jeg er registreret energisynskonsulent som kategori: ☐ A ☐ B
Jeg søger om godkendelse og registrering inden for den med x markerede proceskategori:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Energiproduktion og -distribution
Opvarmning
Tørring
Inddampning
Smeltning
Brænding
Destillation og ekstraktion
Procesintegration (analysemetode)
El-udstyr

I vedlagte afkrydsningsskema har jeg desuden markeret de virksomhedstyper under
proceskategorien, hvor jeg besidder størst ekspertise.

OBS!
Der udfyldes en selvstændig ansøgning for hver proceskategori. Læs ansøgningsvejledningen
grundigt igennem, inden du udfylder ansøgningen. I vejledningen finder du også en kort
forklaring af proceskategorierne.
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1. Kort personlig CV
Født den:
Grunduddannelse (efter folkeskolen)
Kandidatår:
Uddannelse:

Bilag nr.:

Kopi af eksamensbeviser vedlægges. Kan dog udelades, hvis du er registreret
energisynskonsulent
Efteruddannelse og kurser
År/varighed:
Emne og kort om indholdet:
Bilag nr.:

Kopi af kursusbevis(er) og evt. kursusbeskrivelser vedlægges
2. Tidligere og nuværende beskæftigelse
Periode:
Sted:
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3A. Erhvervserfaring - fra energisyn eller tilsvarende
energieffektiviseringsprojekter
Energisyn inden for proceskategorien:
Beskrivelse af erfaringer fra mindst 2 energisyn:

1.

Timeforbrug:

Energisynsrapportens titel:

Bilag:

2.
3.
4.
5.
Som dokumentation medsendes de rapportdele, som vedrører den aktuelle proceskategori.
Dokumentation kan også vedlægges som fil/usb eller lignende.
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3B. Erhvervserfaring - fra udredningsopgaver, forskning og udvikling, virksomheds
drift
Aktiviteter og erfaringer inden for proceskategorien:
Beskrivelse af erfaringer:

Timeforbrug:
Ad 1.

Referenceliste (rapporttitel, artikel, konferenceindlæg
eller lignende):

Bilag:

Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Som dokumentation medsendes de rapportdele, som vedrører den aktuelle proceskategori
Dato:

Underskrift:

Med min underskrift står jeg inde for rigtigheden af indholdet i ansøgningen og den medsendte
dokumentation.
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Afkrydsningsskema
Energiart
Proceskategori
Virksomhed
Saltindvinding
Mælkekondensering
Foderstoffer
Kødstoffer
Grønttørring
Pectin m.m.
Alkohol, gær
Tørring af cellulose
Glas
Mineraluld m.m.
Spånplader m.m.
Teglværker
Kalk, gips
Vegetabilske olier
K-sorbat
Fiskeolie/-mel
Sukker
Kartoffelmel
Malt
Isværker
Papir og pap
Genbrugsmasse
Gasser
Kunstgødning
Vitaminer
Enzymer
Hormoner
Olieraffinering
Cement
Stål, jern, glas
Insektb. midler m.m.
Reg. plast
El til inddampning
Gummi
Pigmenter

Varme og/eller el
Energiprod.
Opvarmning
og distribution

Tørring

Inddampning

Smeltning

Brænding

Destillation og
ekstraktion

Procesintegrat
ion

El
El-udstyr
Pumpning

Luftkompress.

Andet

Pelletering

Findeling
Findeling
Findeling

Centrifugering

Køl/frys
Omrøring
Omrøring

Findeling
Valsning
Ekstrudering
Ekstrudering

Sæt kryds i felter under den/de proceskategori(er) og ud for den/de virksomhedstyper, hvor du besidder størst ekspertise.
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