Rekvisition til nøgler, ID-Kort og P-kort til
Vága Floghavn
P/F Vága Floghavn
FO-380 Sørvágur
Faroe Islands
Tel: (+298)
35 44 00
P/F
Vága Floghavn
www.floghavn.fo
Flogvøllurin
6
floghavn@floghavn.fo

Sendes med mail til: id-kort@fae.fo

FO-380 Sørvágur
Faroe Islands
Tel: (+298) 35 44 00
Fax: (+298) 35 44 01
www.floghavn.fo
floghavn@floghavn.fo

Udfyldes af ansøgers firma:
Firmanavn:
Efternavn:
Fornavn:
Stilling:
Brug venligst blokbogstaver:

E-mail:
Telefon:

Begrundelse for rekvisition:

Der ønskes:
Fast ansat

ID kort_____
__

Fornyet ID kort

_

Nøgle

____

P-kort

Adgang til C-SRA _________

Midlertidig ansættelse______ Er CV-kontrol foretaget i overensstemmelse aftale herom ________

For at Vága Floghavn kan behandle ansøgning om id-kort, skal disse dokumentationer foreligge:
Rekvisition______

Samtykkeerklæring______

Kopi af Pas/Kørekort______

CV______

CV-kontrol______

Evt. bemærkninger:

Firmastempel og underskrift:
Dato

Underskrift

Stempel

Dato

Underskrift

Stempel

Dato

Underskrift

Stempel

Ansøgers underskrift:

Udfyldes af Vága Floghavn:
Godkendt af P/F Vága Floghavn:

Vigtigt: Modtagne nøgler, ID-kort og p-kort er strengt personlige, de skal opbevares omhyggeligt og må ikke udlånes. Alle ønsker

angående nøgler, ID-kort og p-kort og evt. udskiftning af disse skal foregå ved henvendelse til Vága Floghavn,
id-kort@fae.fo. Bortkomst af nøgler, ID-kort og p-kort skal omgående meddeles Vága Floghavn, id-kort@fae.fo Det påligger rekvisitionsindehaveren erstatningspligt ved nødvendig udskiftning af nøgler og cylindre. Vága Floghavn kan kræve
udleverede nøgler, ID-kort og p-kort ind igen omgående. Misbrug af nøgler, ID-kort og p-kort må naturligvis ikke finde sted,
og kan medføre omgående bortvisning fra lufthavnsområdet (airside). Der henvises i øvrigt til retningslinjer for udstedelse
af ID-kort, kørselstilladelser (bilpas) og gæstekort, samt lufthavnens sanktionskatalog, udgivet af Vága Floghavn den
4 december 2013 hvor de nærmere beskrivelser af reglerne er beskrevet.
.
Hermed kvitteres for modtagelse, under de nævnte betingelser:
Dato

Underskrift

Indlevering:
Kvittering FAE

Udfyldes af FAE

Dato

Underskrift

Nøgle nr.
P-kort nr.
ID-kort nr.

________

_

_________________
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NASP 11.1.3 I overensstemmelse med fællesskabsregler og nationale regler
skal en baggrundskontrol som minimum:
a) fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation
b) omfatte strafferegistre i alle bopælslande mindst i de foregående fem år.
(Bopælsland i mindst 6 mdr. uden afbrydelse.)
c) (Bemærk at ansøger skal indlevere straffeattest med ansøgningen, såfremt denne
har haft ophold udenfor kongeriget Danmark)
d) omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser mindst i de foregående fem år. (Afbrydelser i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb forstås som enhver afbrydelse på mere end 28 dage.)

Dette skal foreligge før Vága Floghavn kan behandle ansøgning om ID-kort:
1. Rekvisition
2. Samtykkeerklæring
3. Straffeattest, i alle bopælslande, om vedkommende har boet i mere end
6.måneder, udenfor DK (min. 5 år tilbage)
4. Kopi af Pas/Kørekort
5. CV-skema (min. 5 år tilbage)
6. CV-verificering (min. 5 år tilbage)
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