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Vejlestorby, 10. februar 2009

Uopfordret ansøgning – Praktikplads som vvs-lærling
Har du brug for en dygtig vvs-lærling?
Jeg er en 20-årig elev fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle, der søger en elevplads i jeres
virksomhed. Jeg bliver færdigt med mit grundforløb til juni. Mine forældre kommer fra Sri
Lanka, men jeg har boet i Danmark, siden jeg var 7 år gammel.
Grunden til, at jeg valgte vvs-uddannelsen, er, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med
varme- og sanitære installationer. Det har interesseret mig i lang tid, og jeg kan ikke vente
med at komme i gang. Lige siden jeg begyndte på mit grundforløb, har jeg glædet mig
meget til at starte på praktik i en virksomhed.
Dansk er mit andet modersmål, og jeg har ingen problemer med kommunikere på dansk,
hverken mundtligt eller skriftligt. Jeg er en meget stabil person og et morgenmenneske. Jeg
møder altid til tiden og er god til at overholde de aftaler, som jeg har indgået.
Jeg har klaret grundforløbet på et tilfredsstillende niveau. Jeg har haft et deltidsjob
hos den lokale isenkram, hvor de bl.a. sælger udstyr og dele til installationer til toilet og
badeværelse. Derfor er jeg selvfølgeligt bekendt med forskellige produkter inden for vvs–
branchen fra kundernes syn.
Mine venner og kollegaer betegner mig som en smilende og hjælpsom person. Jeg er altid
glad, tager ikke tingene så tungt og er et positivt menneske. Jeg har mange danske venner,
og sammen med mine danske venner spiller jeg fodbold.
Mit mål er at ﬁnde en praktikplads og blive færdiguddannet som vvs-svend og få et fast
arbejde i en dansk virksomhed. Jeg er sikker på, det vil lykkedes for mig at nå de mål, jeg
har sat mig.
Jeg vil tillade mig at komme forbi jeres kontor om en uge. Her håber jeg, at jeg får lov til at
hilse på jer og får mulighed for at præsentere mig. Hvis I har nogen spørgsmål, er I meget
velkomne til at kontakte mig.
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