Hakemuksen laatimisohjeita

Hakemus täytetään selkeästi joko suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita vuoriteollisuuden alalla
toimiva henkilö, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisen korkeakoulun
loppututkinnon tai jolla muuten voidaan katsoa olevan vastaava
yleissivistys ja ammattitaito, tai poikkeustapauksissa muullakin alalla
toimiva huomattavan ansioitunut henkilö, jonka jäsenyyttä yhdistys
muuten pitää erittäin suotavana (suosittelijat voivat tarkistaa
jäsenyyskriteerit ko. jaoston puheenjohtajalta tai sihteeriltä).
Nuoreksi jäseneksi voidaan valita Suomen jossain teknillisessä
korkeakoulussa tai yliopistossa vuoriteollisuuden alaan liittyvän
diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi
opiskeleva oppilas, joka on opinnoissaan suorittanut puolet
akateemiseen loppututkintoon vaadittavista opintoviikoista. Hallitus
päättää, mitkä korkeakoulut tulevat kysymykseen. Nuori jäsen on
oikeutettu osallistumaan yhdistyksen toimintaan, mutta ei
äänestyksiin.
Jaostot:

Geologijaosto (GEO)
Kaivos- ja louhintajaosto (KAI)
Rikastus- ja prosessijaosto (RIK)
Metallurgijaosto (MET)

Työn luonne (valitse sopivin):
1. Hallinnolliset tehtävät
2. Käyttö/tuotanto
3. Tutkimus/kehitys/suunnittelu
4. Opetus
5. Myynti/edustus
6. Konsultointi
7. Muu, mikä?
Toimiala (valitse sopivin):
A. Kaivostoiminta
B. Prosessiteollisuus
C. Laitevalmistus
D. Tutkimuslaitos
E. Korkeakoulu/yliopisto
F. Muu oppilaitos
G. Laite-/prosessimyynti
H. Muu, mikä?

VUORIMIESYHDISTYS - BERGSMANNAFÖRENINGEN ry:n HALLITUKSELLE
Anon täten Vuorimiesyhdistys-Bergsmannaföreningen ry:n jäsenyyttä.
Samalla ilmoitan itsestäni seuraavat tiedot ja hyväksyn niiden liittämisen yhdistyksen jäsenrekisteriin.
Antamiani tietoja voidaan käyttää Vuorimiesyhdistyksen toimialoihin liittyvään suoramarkkinointiin: kyllä __ ei __
Antamani tiedot saa julkaista Vuorimiesyhdistyksen jäsenlehdessä: kyllä __ ei __
Hakija täyttää

Anon varsinaiseksi jäseneksi ____ / nuoreksi jäseneksi ____

Sukunimi

Etunimi (kutsumanimi alleviivattuna)

Korkeakoulu tai yliopisto sekä osasto; muu oppilaitos

Tutkinto ja vuosi / Opiskelijoilla suoritetut opintoviikot

Syntymäaika ja -paikka

Haluan liittyä *)
-jaostoon

Nykyinen työnimike ja työtehtävät

Työn luonne *)

Työnantaja ja toimipaikka

Toimiala *)

Työosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Maa (jos muu kuin Suomi)

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Maa (jos muu kuin Suomi)

Haluan yhdistykseltä tulevan postin työosoitteeseeni ___ / kotiosoitteeseeni ____
Puhelin työhön

Puhelin kotiin

Telefax

Matkapuhelin

Sähköposti

Aikaisempi toiminta ja tehtävät

___________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus

____________________ ____ / ____ ______

_________________________________________________

Suosittelijat täyttävät (kaksi vähintään 5 vuotta VMY:n jäseninä olleita). Nuorelta jäseneltä riittää opintosuoritusote.
Suosittelijoiden lausunto

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Allekirjoitukset

____________________________________________________________________________________________
Nimenselvennys

Nimenselvennys

Suosittelijat lähettävät hakemuksen lausuntoineen sen jaoston sihteerille, johon hakija pyrkii.
Jaoston sihteerin yhteystiedot löytyvät Materia -lehdestä ja osoitteesta http://www.vuorimiesyhdistys.fi/
Jaoston lausunto

___________________________________________________________
*) ks. Hakemuksen laatimisohjeet

