Elbranchens Kompetenceudviklingsfond

Ansøgning om afalt uddannelse:
Akademiuddannelser
•
•
•
•

El-installation (elinstallatøruddannelsen på deltid)
Energiteknologi
Automation og drif
Informationsteknologi

Ansøgning udfyldes, underskrives og indsendes som pdf. Sendes til akademiuddannelse@evu.dk

Efer modtagelse af ansøgningen vil virksomhed og medarbejder bliver kontaktet via email og
oplyst et sagsnummer. Dette sagsnummer skal senere oplyses ved korrespondance om
ansøgningen samt på udbetalingsblanketter.
Medarbejderens oplysninger (udfyldes af medarbejderen)
Efernavn:
CPR-nummer:
Telefonnummer:
E-mailadresse:
Postadresse:
Postnummer:
Stillingsbetegnelse:

Fornavn:

By:

Virksomhedens oplysninger (udfyldes af virksomheden)
Kontonummer til refusion m.m.:
Reg.:
Kontonummer.:
Virksomhedens navn:
Virksomhedens CVR-nummer:
Kontaktpersons stillingsbetegnelse:
E-mailadresse på kontaktperson:
Navn på kontaktperson:
Virksomheden er medlem af TEKNIQ
eller
Virksomheden har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund
(kun et kryds)
Medarbejderen er ansat efer overenskomst mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund.

Akademiuddannelse (udfyldes af medarbejderen)
Akademiuddannelsens navn:

El-installation (elinstallatøruddannelsen på deltid)
Energiteknologi
Automation og drif
Informationsteknologi

Erhvervsakademi:
Uddannelsens startidspunkt:

Tjekliste (udfyldes af medarbejderen og virksomheden i fællesskab).
Medarbejder
Jeg søger SVU og er over 25 år.

Virksomhed

Jeg er ikke påbegyndt en akademiuddannelse eller har fået tilsagn fra
fonden om tilskud til en akademiuddannelse.
Jeg har været fuldtidsbeskæfiget i virksomheden i mindst 9 måneder på
ansøgningstidspunktet.
Jeg har to års ret til selvvalgt eferuddannelse, jf.
ansøgningsbetingelserne.
Jeg er bekendt med, at EVU modregner SVU i lønrefusionen, med mindre
EVU i forbindelse med kursets afregning informeres om, at jeg ikke er
beretiget til SVU.
Jeg modtager refusion af løntab, kursusgebyr m.m. efer hvert modul.
Jeg indsender samlet dokumentation for gennemførsel af modul, faktura
for modul, lønsedler samt evt. afslag på SVU efer afslutning af hvert
modul vedhæfet en udbetalingsblanket fra EVU.

Jeg har gennemlæst samtlige oplysninger angivet ovenfor. Jeg underskriver på tro og love, at
oplysningerne er korrekt angivet.
Medarbejderens underskrif:

Virksomhedens underskrif

Dato:

Dato:

____________________________________

____________________________________
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