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Praktikplads som klinisk tandteknikerassistent
- Uopfordret ansøgning
Jeg tillader mig hermed uopfordret at søge en praktikplads som klinisk tandteknikerassistent.
Jeg har i foråret 2017 afbrudt et studieforløb som ingeniør på Aalborg
Universitet. Jeg ønsker at søge en mere praktiskorienteret uddannelse, og her har uddannelsen som klinisk tandtekniker fanget min store
interesse. Dette er baggrunden for, at jeg nu søger en praktikplads
som klinisk tandteknikerassistent.
Tandteknikerfaget tiltaler mig, da det giver mulighed for at kombinere teoretiske og praktiske
færdigheder i én og samme uddannelse. Det tandfaglige arbejde, kombineret med muligheden
for kontakt med mange forskellige mennesker, er en af hovedårsagerne til, at jeg har valgt
denne retning.
Jeg har en solid uddannelsesmæssig baggrund for at søge praktikplads. Jeg har altid haft let
ved at tillære mig nye fagområder, og har en god sans for at omsætte faglighed til praksis.
Igennem mit uddannelsesforløb og mine jobs som butiksassistent, servicemedarbejder og SFO
vikar har jeg allerede en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet og kan fra dag et blive en værdifuld medarbejder/praktikant i en praksis.
Som person er jeg meget initiativrig, og går gerne forrest med både nye ideer og når arbejdet
skal tilrettelægges og udføres. Det er en egenskab, jeg personligt vurderer som en stor styrke i
mit arbejde. Jeg er altid blevet opfattet som en dygtig og vellidt kollega.
Hvis muligheden for en praktikplads byder sig, er jeg klar til at tage udfordringen op. Jeg vil
karakterisere mig selv som: serviceorienteret, selvstændig, arbejdsom og altid i besiddelse af
et godt humør og et smilende væsen. Af personlige egenskaber kan jeg desuden tilføje:
o

Engageret, positiv, fleksibel og effektiv indstilling til arbejdet.

o

Kreativ og idérig.

o

Stærk menneskelig og social personlighed.

o

God til samarbejde.

Det er af min klare overbevisning, at jeg er kvalificeret som praktikant, hvilket jeg både vil begrunde med mine hidtidige erfaringer og mine personlige egenskaber.
Jeg håber, at ansøgningen vækker interesse, og jeg vil meget gerne uddybe ovenstående ved
en personlig samtale.
Med venlig hilsen
Emma Majse Buus

