Lasse Ottesen

Til kaas trælast.
Att. John Møll

Aalborg 15

reb 2007

SALGSASSISTENT:.

Efter at

have set jeres annonce om at I søqer en salgselev,

tillader jeg mig herved at

sende denne ansøgning.
Jobbet som elev hos Jer er "lige. mig", og jeg mener at jeg kan opfylde de stillede
krav samtidig med, at jeg synes, det er en utrolig spændende branche. Jeg håber

derfor at jeg

kan komme i betragtning

til mit "drømmejob".

Om mig selv kan jeg kort fortælle, at jeg:
vil og kan nå de mål jeg sætter mig, og ved hvad der kræves for dette
synes det er spændende og udfordrende indenfor byggebranchen
er en glad og smilende ung mand på 18 år, der ikke er bange for at tage
-

-

-

-

-

-

-

er god til at finde "løsninger", specielt
behov for kreativ tænkning
trives bedst med forskelligartede

fat

hvis der kræves lidt ekstra, og der er

arbejdsopgaver, samt når tingene går

stærkt
forstår at arbejde effektivt og målrettet
er god til at arbejde sammen med andre, men

kan også arbejde selvstændigt

er ansvarlig, mødestabil og engageret
har let ved at tilegne mig nyt stof

på nuværende tidspunkt går jeg på Hg2 og er fæl"dig i sommeren 2007, hvorefter jeg
er klar til at starte som elev.

Jeg kunne blive ved med at fortælle, hvorfor jeg synes, at det lige netop er mig,
mangler, men jeg håber på at få mulighed herfor ved en personlig samtale.

I

Jeg vil slutte af med at takke for Jeres opmærksomhed, og glæder mig til at høre

fra

Jer.

Venlig hilsen
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Lasse Ottesen har på eget initiativ deltaget i første del af produktionen "Jobsøgning",
"Jobsøgning" er arbejdstitlen på et undervisningsprojekt indeholdende hhv. film og skriftligt
Undervisningsmaterialet udarbejdes afPTV film og Forlaget 94 i fællesskab. Materialet
er bestilt afTIJN (Tørnmerhandlerunionen i Danmark) og er beregnet for undervisning på

materiale.

ungdomsuddannelserne.
Første del afprojektet omfatter: Møde til casting, udvælgelse efter casting, skrive jobansøgning
brug for materialet og deltagelse i filmindslaget "Jagten på den gode ansøgning".

Vi har været

meget glade

for at

forbindelse med projektet.

Lasse har villet deltage.

til

Hun har vist initiativ og selvstændighed i

Aalborg d.

7.

februar 2007

Anbefaling:
Lasse Ottesen har været ansat i Othellobageriet fra oktober2002 og frem til
sommeren 2003. Lasses arbejde bestod af rengøring i bageriet, samt af og til gå
til hånde i den daglige fremstillingafbrød. Lasse udførte arbejdet til vores fulde

og var altid frisk og veloplagt når han mødte på arbejde. Endvidere skal det nævnes at Lasse er i besiddelse af et godt humør, der smitter af på

tilfredstilleise

hans kolleger og en god humor.
Jeg kan kun give Lasse mine allerarmeste anbefalinger.
Med venlig hilsen

Torben Kjeldal

bagermester

Lasse Ottesen har været ansat på Restaurant Fyrtøjet siden
april 2004.
Som opvasker og arbejdsdreng.

Fyrtøjet er en A la carte restaurant med plads til 95 gæster indenfor
samt 60
pladser på terrassen om sommeren. Vores beliggenhed midt i
Jomfru Ane
Gade gør dog pladserne ofte er i brug flere
gange dagligt, optil 350 gæster

om dagen.
Lasse er

Hans

taget
være.
andre

pålidelk; og arbejdsom han er altid smilende og hjælpsom.
arbejdes opgaver har været meget varierende, men Lasse har altid
dette med et smil. Lasse har været Vores Supermand af en
opvasker at
Lasse har i hovedparten af Hans arbejdsforhold stået for
oplæring af
opvaskere. Lasse qår altid 100 Q/o op i sit arbejde.

Fyrtøjet med giver lasse sine varmeste anbefalinger, hvilket
er væsentligt,
en branche hvor tingene tii tider g r meget stærkt og bølgerne højt.
Det er derfor med stor beklagelse at Lasse har
valgt at prøve nye
udfordringer i en ny branche"
Vi ønsker Lasse Ottesen held
og lykke i et fremtidigt job.
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