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Skjema som fylles ut av kunde når HIREs kundekonsulent besøker oppdragsadressen, men kan også fylles ut og 
returneres av kunde når kunde har mottatt dette skjemaet via epost. 

Navn på prosjekt: 

Oppdragsadresse: 

Oppdragsbeskrivelse: 

JA NEI 

Er arbeideren(e) riktig utstyrt med klær og verneutstyr? 

Bærer arbeideren(e) HMS-kortet på seg? 

Er arbeideren(e) gjort kjent med hvem som er HMS-ansvarlig på adressen? 

Har arbeideren(e) forstått arbeidsoppgavene, og gjort kjent med 
eventuelle risikoelementer? 

Har representanten fra HIRE og kunden sammenfattende forståelse av HMS-reglene som 
må følges på oppdraget? 

Er arbeideren(e) informert om når pauser kan tas? 

Klarer arbeideren(e) og oppdragsgiver å kommunisere tilfredsstillende? 

Har du satt deg inn i om det foreligger spesielle sikkerhetsmessige utfordringer i prosjektets 
SHA-plan, og sjekket at arbeideren(e) har tilegnet seg denne informasjonen? 

Eventuelle kommentarer: 

Sted/dato: ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 
       For HIRE Norway AS                                                              For kunde 

Signert skjema lagres av HIREs kundekonsulent under kunden i Webtemp

Skjemat benyttes når HIRE setter nye 
medarbeidere inn i nye eller eksisterende 
oppdrag. Ved langvarige oppdrag skal HIREs 
kundekonsulent innhente nytt, oppdatert skjema 
av kunden innen 12 mnd. 

Datasjefen
Understreking
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