E-mail: post@vesterhavsudsigten.dk
Hotel Vesterhavsudsigten
Første klitrække
0000 Marehalm
Att: Dir. Aksel Hansen
Ringkøbing d. 27.11.2009
Ansøgning – kokkeelev (fra Jobnet ID 121nnn, dd.mm.åååå)
Jeg er en ivrig ung mand på 19 år, der meget gerne vil have en fremtid som en dygtig og
respekteret kok. Jeg søger derfor en kokkeelevplads på et stort hotel, hvor jeg kan få lært
alle fagets facetter at kende. Lysten til at blive kok har jeg fra min familie, som i mange
generationer har drevet forskellige former for restaurantvirksomhed. Det ligger mig i blodet,
kan man sige.
Rent fagligt har jeg allerede arbejdet i branchen i 3½ år, dels i køkkenet, dels som ufaglært
tjener og opvasker mv. Mine tidligere praktikophold på hhv. Hotel Hjedding og Sevel Kro
gav mig god indsigt i betydningen af teamarbejde, og jeg ﬁk lidt indsigt i dansk madkultur.
Jeg er ikke bange for at tage fat og deltager gerne i både det sure og det søde med godt
humør. I øvrigt henviser jeg til vedlagte CV, hvor der er lidt mere struktureret information om
min faglige og teoretiske baggrund. Hvis I gerne vil have lidt mere at vide om, hvad jeg har
lært på skolen, er I også velkomne til at kontakte min kontaktlærer Hanne Jensen på tlf. xx
xx xx xx.
I søger en moden og stabil elev, hvilket jeg er overbevist om, at jeg godt kan leve op til.
I min fritid har jeg været aktiv klubmedhjælper siden 2005, og det har givet mig en del
erfaring på det menneskelige plan samtidig med, at jeg selv er blevet udviklet til et ﬂeksibelt
og omgængeligt menneske. Mine venner og tidligere chefer og kolleger omtaler mig som
arbejdsom og selvstændig. Jeg kan lide at have travlt og endnu bedre at se resultatet af mit
arbejde. Det er måske bl.a. derfor, at arbejdet som kok tiltaler mig, da man her får resultatet
umiddelbart.
Det ville glæde mig rigtig meget at få lov at præsentere mig selv ved en personlig samtale,
og jeg ser frem til at høre positivt nyt fra jer. Jeg kan nemt kontaktes på tlf. xx xx xx xx eller
via e-mail på duz@emailadr.dk

Med venlig hilsen
Duzan Petrovic
Grønvej 1
0000 Købing
Telefon: xx xx xx xx
Bilag: CV, 10. kl. eksamensbevis, 2 praktikudtalelser

