Borup d. 12.09.17

Menneske med fokus på omhyggelighed og kunsten i detaljer.
Hej! Mit navn er Marika Kristine Rendlev, og jeg er 24 år gammel. I august 2017 startede jeg på
NEXT uddannelsen i København, hvor jeg i 20 uger er i grundførløb (EUD) med speciale som klinisk
tandtektiker assistent. Til januar 2018 søger jeg derfor en elevplads i aftagelig protetik, hvor jeg
kan udfolde mine ambitioner.
Kompetencer og motivation
Igennem mit kommunale arbejde som servicemedarbejder har jeg haft nogle forskellige
arbejdsopgaver og spændende udfordringer, som omhandlede at opretholde en positiv dialog
med mine kollegaer samt offentlige ansatte, med fokus og ansvar for udvikling af konstruktive
løsninger for parterne, i forhold til de daglige kommunale arbejdsopgaver. Det har gjort mig
bevidst om, at positiv dialog og sans for de kvalitative resultater er vigtige værdier, når det handler
om at opfylde andre menneskers ønsker og behov.
Udover mit arbejde bruger jeg tid på min hobby, som er negleteknik. Det har jeg gjort i adskillige
år, hvilket har udviklet min naturlige kreativitet, nysgerrighed og sans for de små detaljers
omhyggelighed og kvalitet. Det tiltaler mig at sidde og fordybe mig i forskellige materialer og
kunstformer, for at færdiggøre det perfekte resultat. Arbejdsprocessen fra idé til virkelighed
fascinerer mig, og har givet mig struktur i min måde at undersøge, eksperimentere og
tilrettelægge mit arbejde på.
I forhold til nye udfordring og ansvarsområder er jeg altid omstillingsparat, og føler personligt
ansvar, for det arbejde jeg udfører. Jeg er ivrig efter at tillære mig ny viden i faget, og har et
ambitiøst gå-på-mod.
Lidt om mig
I forhold til at møde andre mennesker er mine kerneværdier at udvise omsorg, lytte aktivt og
udvise bevidsthed for den type kvalitet patienten ønsker. At give mennesker højere livskvalitet og
mere glæde i hverdagen tiltaler mig utrolig meget på det menneskelige plan.

I min fritid bruger jeg tid på min familie og min hobby. Jeg dyrker også fitness et par gange om
ugen, som hjælper mig til at holde et skarpt fokus i hverdagen, og til at bevare et positivt overskud
i dagligdagen.
Jeg glæder mig til at høre fra jer, og håber I vil se mig til en personlig samtale, hvor jeg gerne vil
uddybe min motivation for ansøgningen samt mine kompetencer yderligere.
På forhånd tak!

Med venlig hilsen
Marika Kristine Rendlev

