AANMELDFORMULIER VOOR REGISTRATIE BIJ TAMI ALS MEDIATOR / ARBITER

Word mediator / arbiter bij TAMI
Om uw aanvraag in te dienen, moet u als toekomstig mediator / arbiter:
• Het aanmeldformulier invullen, dat de basisinformatie bevat;
• Beschrijven op welk gebied u kennis en ervaring hebt overeenkomstig het door TAMI gevraagde
formaat;
• Een gedetailleerd CV bijvoegen met een pasfoto en twee aanbevelingsbrieven.

Lijst met mediators / arbiters
Het belangrijkste doel van de TAMI-lijst van mediators en arbiters is om partijen te helpen bij het
identificeren van potentiële mediators c.q. arbiters. Deze mediator c.q. arbiter moet beschikken over de
relevante expertise en ervaring, kennis van de sector en een goed begrip van de commerciële achtergrond
van het onderwerp van het geschil. Het doel van de informatie die moet worden verstrekt voor opname in
de lijst van de TAMI-mediators en arbiters is tweeledig:
• Aan de ene kant om de evaluatie door het selectiecomité te vergemakkelijken met het oog op de
toelating, en
• aan de andere kant om gebruikers van de lijst te voorzien van alle informatie die nodig is om een
mediator of arbiter te kiezen die over de expertise en ervaring beschikt die vereist zijn voor het
specifieke geschil. Dit tweede aspect is erg belangrijk, omdat het juist de bedoeling van de TAMI-lijst
van mediators en arbiters is om gebruikers te helpen bij het identificeren van een persoon die in het
bijzonder geschikt is om als mediator partijen te begeleiden of om hun zaak te beslissen.

Selectiecommissie
De selectiecommissie wordt gevormd door het bestuur van TAMI.

Ik wil me graag aanmelden als
☐ Arbiter
☐ Mediator

A. Uw eigen gegevens
Achternaam

Voorletters

Tussenvoegsel

M/V

Roepnaam

Titels voor naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Bedrijfsnaam

Titels na naam

Zelfstandig/DGA J/N

Bezoekadres, postcode en plaatsnaam

Postadres, postcode en plaatsnaam

Telefoon

Mobiel

E-mail

Website.

B. Uw vakgebied, beroepsorganisatie (BO) en jaar sinds wanneer u het vak uitoefent en lid bent van de BO
Vakgebied

Sinds

BO

Lid sinds

Eisen die de BO aan u stelt voor toelating, verplichtingen van het lidmaatschap etc.
☐

Vakgebied heeft wettelijk kader

☐

Opleiding

☐

Ervaring

☐

Certificering

☐

Intervisie/visitatie

☐

Permanente educatie

☐

Gedragscode

☐

Tuchtrecht

C. Specialisatie(s) binnen uw vakgebied en de erkenning daarvan door de BO
Erkend door BO ☐

Erkend door BO ☐

D. Technische opleiding(en) en het jaar waarin deze met een diploma is afgerond
Jaar
Technische gebied(en) waarvoor u geregistreerd wilt worden
☐ Autotechniek

☐ Chemische technologie

☐ Civiele techniek

☐ Computertechniek

☐ Elektrotechniek

☐ Geotechniek

☐ Grafische techniek

☐ Informatietechnologie

☐ Installatietechniek

☐ Luchtvaarttechniek

☐ Meet- en regeltechniek

☐ Metaalbewerking

☐ Procestechniek

E. Overige opmerkingen en omstandigheden die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling uw aanvraag

De ondergetekende verklaart dat de middels dit formulier en de daarbij gevoegde bijlagen vermelde gegevens juist en volledig zijn.
Plaats datum en handtekening

U stuurt dit formulier voorzien van een handtekening en de relevante bijlagen per mail aan secretariaat@tami.nl
of per post aan: TAMI, Ten Hagestraat 5A, 5611EG Eindhoven. We nemen binnen 2 weken contact met u op.
De volgende bijlagen zijn bijgevoegd
☐
Legitimatie
☐ Bewijs van lidmaatschap BO

☐

Diploma technische opleiding

☐ Uittreksel KvK (zelfstandig of DGA)

