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Entreprenør Juul
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0000 Hvidehusene

Murerkøbing, den 10. juni 2009

Mit navn er Rahim Rahul, og jeg er 20 år gammel. Jeg kommer fra Irak og har boet de
seneste 10 år i Danmark. Lige nu er jeg i gang med mit grundforløb inden for Bygge og
anlæg på Aarhus Tekniske Skole og søger praktikplads i jeres virksomhed som murerlærling.
I 8. klasse valgte jeg erhvervspraktik i en murervirksomhed. Det gik virkelig godt. Det var
her, jeg ﬁk lyst til at starte på uddannelsen som murer. Jeg fandt ud af, at jeg kan lide at
bruge mine hænder. Under praktikforløbet ﬁk jeg lov til at afprøve forskellige små opgaver.
Kollegaerne satte pris på mig, og jeg var meget glad for at være i virksomheden.
Jeg ﬁk også en varm anbefaling fra virksomheden. Se i øvrigt vedlagt CV for mere
information om mine arbejdserfaringer.
Jeg er et morgenmenneske og kan godt lide at arbejde i fri luft. På skolen er jeg en af de
personer, der giver en hånd med, når der skal arrangeres noget fælles.
Jeg har et godt dansk sprog, både skriftligt og mundtligt. Jeg har, lige siden jeg kom til
Danmark, knoklet for at få en uddannelse og et arbejde. Ud over at passe min skole har jeg
også haft forskellige fritidsjob inden for service og butik.
Mine kollegaer beskriver mig som en sød og hjælpsom person. Jeg tager et personligt
ansvar, uanset hvad jeg laver, og denne ansvarsfølelse har betydet, at jeg engagerer mig i
tingene.
Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i jeres virksomhed, da jeg ved, at I laver mange
spændende opgaver, og for at udvikle mig personligt.
Jeg håber på at få mulighed for at uddybe mine kompetencer og erfaringer ved en samtale
og vil derfor komme ud og besøge jer i løbet af nogle dage.

Med venlig hilsen

Rahim Rahul
Vesterled 41a
0000 Murerkøbing

