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I forbindelse med min uddannelse som butiksassistent vil jeg gerne søge om en elevstilling
hos Deres ﬁrma, idet tøjbranchen har min særlige interesse.
Jeg er 20 år og gik ud af 10. klasse på Århus kommuneskole i Århus midtby for ca. 3 år
siden. Allerede inden jeg startede i 10’ende klasse, vidste jeg, at den 2-årige HG ville være
det næste skridt i min uddannelse, som jeg netop nu har afsluttet.
Jeg er modeﬁkseret og går ind for mærkevarer, og på det grundlag har jeg altid villet være
butiksassistent inden for tøj og gerne i modebranchen. Som valgfag har jeg haft Personlig
udvikling, Psykologi, Kommunikation samt Tysk på højeste niveau.
I nogle år har jeg arbejdet 3 dage om ugen som tjener i en restaurant i Århus midtby.
Her tog jeg imod bestillinger og udfører andre praktiske gøremål såsom at hjælpe mine
kollegaer. Jeg ekspederede kunderne med respekt. Jeg modtog megen ros fra kunderne for
min venlighed og for den personlige service, jeg har ydet dem.
Jeg er en livsglad ung mand med godt humør og altid med et smil på læben. Jeg trives
godt med alt og alle, og er meget udadvendt. Jeg er også meget målbevidst, og arbejder
målrettet for at nå de mål, jeg har sat for mig selv.
I min fritid spiller jeg ofte fodbold og har gjort det på et højt plan i mange år, men nu bliver
det kun til serie 4–fodbold for tiden. Jeg har også trænet mange børn mellem 6 og 10 år og
har været træner på en fodboldskole for et enkelt år.
Jeg håber, jeg får mulighed for at komme til en samtale, hvor jeg kan yderligere uddybe
mine kompetencer og erfaringer, og vil tillade mig at kigge inde i forretningen i næste uge.
Med venlig hilsen

Mussa Rezza

