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Fiskenæs d. 28. maj 2013 

Uopfordret ansøgning som personvognsmekaniker. 

Jeg er en ung mand på 19 år, der kommer fra Fiskenæs ved Gråsten. Jeg bor stadigvæk sammen 
med mine forældre og to yngre søskende, men er parat til at flytte, hvis jeg får en læreplads uden for 
området. Lige nu er jeg på grundforløbet på EUC Syd i Sønderborg som personvognsmekaniker. 
Jeg har også afsluttet et grundforløb som smed, men da jeg ikke kunne finde en læreplads, har jeg 
valg at skifte uddannelse. 

Jeg tror og håber, at den uddannelse jeg nu har valgt, giver mig mulighed for at få et godt arbejde 
med mange spændende udfordringer, et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer. Jeg har en plan om 
senere at tage en ingeniøruddannelse for på den måde at få nye udfordringer. 

Efter folkeskolen valgte jeg at gå på Teknisk Skole, da jeg gerne ville uddanne mig til noget 
praktisk. På grundforløbet havde vi mange forskellige praktiske opgaver, og almindelige fag som 
dansk og matematik, men det var de praktiske fag, jeg syntes bedst om. 

Jeg har haft forskellige fritidsjobs. I to år har jeg arbejdet som avisbud for Jyske Vestkysten. 
Derefter var jeg flaskedreng i det lokale supermarked i 18 måneder. I øjeblikket arbejder jeg i 
weekenden og enkelte aftener på en tankstation i Sønderborg.  

I min fritid er jeg sammen med mine venner. Vi hører musik, og spiller forskellige spil på 
computeren. Hvis der er nogle af mine venner, der har problemer med deres computer, hjælper jeg 
dem gerne. Fysisk er jeg også aktiv, idet jeg løber lidt, og spiller badminton på motionsplan.  

Jeg håber, at denne korte beskrivelse af mig selv, har givet Dem lyst til at lære mig nærmere at 
kende. Jeg ser frem til at høre fra Dem, og er altid parat til at komme til en samtale, hvor jeg kan få 
lejlighed til at fortælle mere om mig selv 

 
CV: 
Afsluttet folkeskolens 9. klasse på Gråsten Centralskole. 
10. klasse på Ladelund Efterskole. 
Afsluttet grundforløbet som smed på EUC Syd Tønder i juni 2012. 
Er i gang med grundforløbet som personvognsmekaniker på EUC Syd i Aabenraa 
Kørekort til personbil. 
Har været 4 måneder i USA. Her fik jeg udbygget mit kendskab til engelsk.  
I min fritid har jeg taget engelsk på C niveau. 



Forslag til ansøgningens indhold og opbygning. 

Indledning.  
Indledningen skal indeholde lidt om dig selv og måske lidt om dine familieforhold.  
Her kan du begrunde, hvorfor du søger en læreplads. 

Drømme om fremtiden. 
Hvad er dit langsigtede mål med uddannelsen? Har du planer om at blive selvstændig, eller planer 
om at videreuddanne dig? Har du andre ”drømme” om din fremtid på arbejdsmarkedet? 

Folkeskole og efterskole. 
Hvilken skole har du gået på? Har du været på efterskole? Har du gået på aftenskole eller lignende? 
Har du været i erhvervspraktik? 

Indhold og opgaver på grundforløbet: 
Hvorfor valgte du at gå på Teknisk Skole? Hvad arbejder du med på grundforløbet? Har du været 
på andre indgange end den du er på nu? 

Personlige kvalifikationer. 
Her beskriver du kort din uddannelsesbaggrund. Det er også her du skriver om korte praktikophold i 
forbindelse med din uddannelse. 

Tidligere arbejde, også arbejde i fritiden. 
Har du været avisbud, flaskedreng eller andet? Har du for tiden et fritidsarbejde? 

Fritidsinteresser, også interesser set i relation til dit fag. 
Dyrker du sport, er du leder eller medlem af en forening. Hvad laver du sammen med dine venner? 
Bruger du noget fra din uddannelse i din fritid? 

Afslutning. 
Skriv at du håber at høre fra firmaet, og at du meget gerne vil komme til en personlig samtale. 

 

CV: 
Dette felt kan du benytte til at beskrive dine opnåede kvalifikationer. Det kan for eksempel være:  

 tidligere uddannelser 9. klasse, 10. klasse, HH/HTX, studentereksamen 

 kørekort 

 fritidsjob 

 udlandserfaring  

 sprogkundskaber  


