Malermester Otto Hansen
Lyngbyvej 230
6000 Odense C
Østerbro, den 15. maj 2009

Har Deres virksomhed travlt, så er jeg en engageret og energisk elev, der gerne vil have
en praktikplads
Jeg tillader mig hermed uopfordret at søge en stilling som malerelev i jeres virksomhed. Jeg
er lige blevet færdig med mit grundforløb inden for Bygge og anlæg og er i gang med at
søge praktikplads.
Jeg har været inde på virksomhedens hjemmeside og læst lidt om det arbejde,
virksomheden udfører. Jeg synes, at I laver nogle rigtig spændende ting.
Jeg er en ung fyr på 19 år. Jeg er født i Somalia og opvokset i Danmark. Jeg har arbejdet
hårdt for at lære dansk og få en faglig uddannelse. Jeg taler forståeligt dansk. Jeg er en
omgængelig og engageret person, der gerne vil have en uddannelse som maler. Jeg er
et ordensmenneske og engagerer mig fuldt ud i de arbejdsopgaver, som jeg får, og tager
gerne ansvar for dem. Jeg kan lide at arbejde både i team og selvstændigt. Desuden er jeg
et disciplineret menneske og har ingen problemer med at møde til tiden.
Jeg brænder for at komme i gang og arbejde med de forskellige faglige discipliner, jeg
har lært på grundforløbet. Er det mig, der får praktikpladsen, får I en dygtig og energisk
medarbejder, der ikke er bange for at lære nye ting og få nye udfordringer.
Min drøm er at få en uddannelse som maler og ﬁnde arbejde i en dansk malervirksomhed.
Jeg håber, min ansøgning har vakt jeres interesse, og at I gerne vil høre mere om mig.
Jeg tillader mig at kontakte jer telefonisk for at høre om mine muligheder for at få en
praktikplads i jeres virksomhed og for at aftale et tidspunkt, hvor jeg kan komme ind og se
virksomheden.
Jeg kan i øvrigt kontaktes på min mobil 0001 1000.

Med venlig hilsen

Mussa Mohammed
Kalundborgvej 20
0000 Østerbro

