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Uopfordret ansøgning om praktikplads som skrædder
Kunne I tænke jer at ansætte en dygtig skrædderlæring, der brænder for at komme i gang
med den praktiske side af uddannelsen? Jeg kan allerede en del og har både vilje og
lyst til at lære faget til bunds. Jeg er sikker på, at jeg vil blive en loyal medarbejder, som
virksomheden vil blive glad for og sætte pris på.
Jeg er en ung pige på 18 år, der nu har gennemført grundforløbet på teknisk skole og skal i
gang med hovedforløbet, som jo først bliver spændende, når det kombineres med en rigtig
praktikplads. Jeg kan bl.a. tilbyde følgende faglige kompetencer fra et afsluttet grundforløb:
•
•
•
•
•

måltagning
tilskæring
syning
prøvning
tilretning

Mit vedlagte CV siger mere om, hvad jeg ellers kan tilbyde af faglig og teoretisk baggrund.
Jeg er et kreativt menneske, der bruger en del af min fritid på at sy og tegne. Som person
er jeg udadvendt og har let ved at tale med fremmede mennesker og få gode venner. Jeg
kan lide at arbejde selvstændigt med mine opgaver, og jeg syntes selv, at jeg har nemt ved
at lære nye ting.
Mit mål er engang at blive selvstændig. Jeg er klar over, at det kræver en masse af mig,
hvorfor jeg er parat til at lære og tror på, at jeg med en praktikplads hos Dem og et antal års
ansættelse som faguddannet kan nå mine fremtidige mål.
Jeg vil tillade mig at kontakte Dem i løbet af næste uge for at høre, om min ansøgning
har vakt Jeres interesse, og vil gerne aftale et personligt møde. I er også velkomne til at
kontakte mig på min mobil: 12241212
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