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Har I brug for en dygtig og stabil elev i jeres virksomhed? Jeg søger en praktikplads som
elektrikerlærling.
Jeg er en ivrig elev fra Syddansk Erhvervsskole i Odense, som har min oprindelse i Pakistan.
Jeg er 20 år gammel og kom til Danmark sammen med mine forældre for 18 år siden. Jeg vil
gerne være elektriker, fordi det giver mulighed for at arbejde med installeringer, etablering
af elektriske installationer og opsætninger af elektriske apparater.
Lige siden jeg var lille, har jeg rodet med de forskellige elektriske apparater, som vi havde
derhjemme.
Jeg har arbejdet målrettet for at blive elektriker. I erhvervspraktik i 9. klasse var jeg i en
elektrikerforretning for at snuse til området, inden jeg skulle vælge en uddannelse efter
10. klasse. Efter erhvervspraktikken er jeg blevet overbevist om, at en uddannelse som
elektriker, er det rigtige for mig.
Om en måned bliver jeg færdig med mit grundforløb og skal skaﬀe mig en praktikplads for
at gøre min uddannelse færdig. Her vil det glæde mig, hvis jeg kan få lov til at bruge min
energi i Deres virksomhed.
Jeg har følgende kvaliﬁkationer ud over det faglige, som jeg har lært på skolen:
• Først og fremmest en dygtig elev
• En engageret medarbejder
• Har haft forskellige småjobs
• En frisk ung mand
• Er aktiv og velintegreret i det danske samfund
• Har en del erfaringer inden for foreningslivet
• Spiller foldbold og træner en gruppe unge mennesker
Det vil glæde mig meget, hvis jeg får mulighed for at komme til en personlig samtale, hvor
jeg kan præsentere mig selv og fortælle mere om mine arbejdserfaringer, hvorfor jeg tillader
mig at kontakte jer.
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