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Tøj Butik Julie
Helsingør vej 800
3000 Helsingør
Knappestrup, den 21-5-2009

Frisk, glad og energisk medarbejder til jeres butik
Mit navn er Rabia Razel, og jeg er 21 år. Jeg går på CPH West, og til juni bliver jeg færdig
med mit HG2-forløb. Jeg søger praktikplads som butikselev. Jeg er født og opvokset i
Danmark og har tyrkisk baggrund.
Jeg har altid ønsket at arbejde i en butik. Derfor valgte jeg HG-uddannelsen.
Ud over min skole har jeg halvandet års erfaringer fra forskellige jobs. Jeg har bl.a. arbejdet
i Bilka og Kvickly og har haft opgaver inden for alt fra varesortiment til servicering af kunder.
Det, jeg mest kan lide ved at arbejde i en butik, er, at jeg møder forskellige mennesker hver
dag, og jeg får forskellige inspirationer og erfaringer, som kan berige mig.
Grunden til, at jeg valgte at få en uddannelse inden for branchen, er, at jeg gerne vil sikre
mig, at jeg har de nødvendige værktøjer og viden til, at jeg kan skabe mig en karriere og
fremtid. Jeg brænder nemlig for at blive butikschef, hvilket er mit mål i fremtiden.
Jeg er altid pænt klædt og følger med i udviklingen inden for tøj- og helsebranchen.
Jeg abonnerer på de diverse helse- og modeblade, og har været ude og se et par
modeudstillinger i Bellacentret.
Jeg har været forbi jeres virksomhed et par gange, inden jeg besluttede mig for at søge en
elevplads hos jer. Jeg kan godt lide den gode atmosfære, som jeg mærker i butikken og
blandt jeres medarbejdere.
Jeg er meget serviceminded. Det betyder meget for mig, at kunderne er tilfredse, og at
de føler, at de har fået en god behandling og service. Jeg har altid et smil på læben og er
meget snakkesalig. Jeg er god til at kommunikere og er meget tålmodig. Der skal meget til,
før jeg bliver sur eller fornærmet, jeg vælger at tage det sure med det søde.
For ﬂere oplysninger se i øvrigt vedlagte CV.
Jeg vil tillade mig at kigge forbi butikken næste uge for at høre nærmere om mine
muligheder.
Hold jer ikke tilbage med at kontakte mig, hvis I mangler min arbejdskraft.
Med venlig hilsen

Rabia Razel

