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Kulby, den 31.08.2009
Uopfordret ansøgning – Praktikplads som elektrikerlærling
Kunne I tænke jer at ansætte en elektrikerlærling, der brænder for at komme i gang med
den praktiske side af uddannelsen, som allerede kan en masse, og som har både gå-påmod og vilje til at lære faget til bunds? I så fald kan I måske bruge mig.
Jeg er en ung mand på 18 år, der nu har gennemført grundforløbet for uddannelsen på
teknisk skole og skal i gang med hovedforløbet, som jo først bliver virkelig spændende, hvis
det kombineres med en rigtig praktikplads. Det, jeg allerede har lært noget om, omfatter
bl.a. følgende fag:
• Installation
• Dimensionering
• Belysningsanlæg
• Intelligente installationer
Det vedlagte CV siger lidt mere om, hvad jeg ellers kan tilbyde af faglig og teoretisk
baggrund.
Mine venner og lærere betegner mig som energisk, fuld af gå-på-mod og som en glad
person, der gerne har en humoristisk tilgang til tingene. Jeg er også arbejdsom og ihærdig,
hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at jeg ikke giver op, når jeg støder ind i et problem. Jeg kan
lide at arbejde selvstændigt med mine opgaver og oplever selv, at jeg har nemt ved at lære
nye ting.
Mit mål er engang at blive selvstændig og have min egen virksomhed. Jeg er klar over,
at det kræver en masse af mig, men jeg er parat til at lære og tror på, at jeg med en god
praktikplads og et antal års ansættelse som faglært kan nå mit mål.
Jeg vil tillade mig at kontakte jer i starten af næste uge for at høre, om min ansøgning har
vakt jeres interesse, og måske aftale nærmere om en personlig samtale. I er selvfølgelig
også meget velkomne til at kontakte mig inden da hvis I ønsker det. Bare ring på xx xx xx xx
eller send en sms.
Med venlig hilsen
Human Rashid
Vester Alle 1
0000 Kulby
Mobiltlf.nr.: xx xx xx xx
Bilag: Uddannelsesbevis og CV

