Ansökan /Anmälan
om Gesällbrev
Personuppgifter
Namn:

Insändes till
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
OBS ! Övre delen fylls i av gesällen,
den nedre fylls i av utsedd granskare/
branschföreträdare!
Personnummer:

Yrke:
Adress:
Postnr:

Telefonnummer:
Postadress:

E-post:
Jag önskar få mitt utdelat på följande ort:
Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen.
För utdelning i Stockholms Stadshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma

Admin. avgiften för brevet 875.- (varav moms 175 :-) har satts in
på Stiftelsen Hantverk & Utbildnings bg 5814-8446 den (datum):
OBS! Avgiften måste vara inbetald innan ansökan behandlas.
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter sparas enligt
PUL Underskrift, ort och datum:

Intygande
Härmed intygas att utbilningsbakgrund och
gesällprov för nedanstående Gesäll är granskat
och godkänt utifrån gällande provbestämmelser i
angivet yrke.

OBS! Denna del fylls i av branschen utsedd
granskare/branschföreträdare!
Denna del måste vara ifylld innan ansökan om
Gesällbrev skickas in,
i annat fall ska granskningsprotokoll bifogas

Namn på gesällen:
Yrke:
Personnummer:
Granskningsdatum:
Granskningsort:
Ev betyg:
Underskrifter granskare, ort och datum:
Namnförtydligande/telefonnummer/e-post:
Befattning: (granskare, kontrollant, branchadmin.)
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Förtydligande angående ansökan/anmälan
om gesällbrev
För att vi ska kunna handlägga din ansökan ska följande uppgifter finnas med:
Personuppgifter - Viktigt med tydligt läsbart namn.
Epost och telefonnummer - Gärna mobilnummer så vi kan nå dig med anledning av frågor eller kallelse till utdelning ex.
Utdelningsort? Var i Sverige vill du ha ditt brev utdelat? Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen. Skriv
”HEM” om du önskar det hem i brevlådan. För utdelning i Stockholms statdhus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma.
Yrke - I vilket yrke söker du gesällbrev?
Intygande om genofört godkänt Gesällprov - Om inte du fått den nedre delen av ansökan ifylld av granskare/branschens
företrädare så bifogar du en kopia på protokollet/granskningen av ditt gesällprov. I vissa yrken skickas protokollen direkt från
branschen till oss (kolla med dina granskare om hur din bransch gör).
Administrativ avgift! - Har du betalat anmälningsavgiften för gesällbrevet? Du betalar till Stiftelsen Hantverk & Utbildnings
bankgironummer 5814-8446 Ange gärna inbetalningsdatum på ansökan. OBS! Märk betalningen med namn, personnummer
samt yrke.

Avgifter Gesällbrev
Ett gesällbrev kostar 875:- (inkl moms) Kostnaden för själva genomförandet av gesällprovet står den sökande själv för och
varierar från bransch till bransch. Kontakta respektive bransch/yrkesorganisation för mer information om provavgiften. Om du
har frågor eller önskar komma i kontakt med Gesäll- och Mästarbrevskansliet i Leksand:
Ring: 0247-369 55
E-posta: marita.olars@hantverksrad.se
Adress: Box 147, 793 23 Leksand

Kontaktuppgifter
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Box 147 793 23 Leksand
tel: 0247-369 55
Hemsida www.hantverksrad.se
e-post: info@hantverksrad.se
Ansvarig administratör för Gesällbrev; Marita Olars, marita.olars@hantverksrad.se

Sveriges Hantverksråd om Gesäll- och Mästarbrev…
Gesällbrevet är hantverksyrkenas grundläggande kompetensbevis. Det får utfärdas till den som genomfört en väl
dokumenterad hantverks/yrkesutbildning och genomfört gesällprov enligt branschens provbestämmelser, godkända och
fastställda av Sveriges Hantverksråd.
Mästarbrevet är hantverksyrkenas högsta bevis på uppnådd yrkesskicklighet. Det får utfärdas till den som uppfyller de krav som
Sveriges Hantverksråd ställer enligt Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 556090-6678

