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Uopfordret ansøgning
Kontorelev
Mit navn er Rukshana Rahul, og jeg er 21 år. Jeg kommer fra Tyrkiet og har boet det meste
af mit liv i Danmark. På nuværende tidspunkt er jeg i gang med en kontoruddannelse på
Erhvervsskolen Nordsjælland i Helsingør med administration som speciale. Jeg er villig til
at begynde i virksomheden uden en uddannelsesaftale, således at vi gensidigt kan afprøve,
om min proﬁl passer ind i virksomheden.
Siden jeg startede på handelsskolen, har jeg ikke været i tvivl om, at jeg skal arbejde på et
kontor. Den 10/06-08 afsluttede jeg HG2 med et ﬂot og tilfredsstillende resultat. På skolen
har erhvervsøkonomi og it været mine favoritfag.
Jeg har tidligere haft job i en børnehave og været ansat som salgsassistent i en
tøjforretning, hvorfor jeg ved, hvor vigtig det er at være ﬂeksibel og ærlig for at kunne give
en god service. Jeg har været vant til at tage ansvar og udvise initiativ, og derfor ﬁk jeg
også lov til at være med til at bogføre, købe/bestille varer. Gennem mine forskellige jobs har
jeg fået en god erfaring og lægger vægt på at være en god kollega, der gerne vil hjælpe,
når der er brug for det.
Som person er jeg udadvendt, glad, ansvarsbevidst og ivrig for at lære nyt. Desuden er
jeg meget ambitiøs. Gennem min uddannelse og erhvervserfaring har jeg lært at arbejde
systematisk og aldrig forlade en opgave, før den er 100 % ok og med et godt resultat.
Min fritid går med familien, men når der er tid, træner jeg i et motionscenter. I 2003 tog jeg
pc-kørekort, og derfor bruger jeg også en del tid foran computeren og er næsten daglig på
internettet for at søge informationer. Se i øvrigt min hjemmeside.
Jeg glæder mig til at høre nærmere fra Dem og ser naturligvis frem til en personlig samtale,
hvor jeg gerne vil uddybe mine kompetencer. Jeg vedlægger CV og kopi af karakterbevis,
og vil tillade mig at kontakte virksomheden for at høre, om min ansøgning har vakt interesse.
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