
 

 

 

Ung gut søger læreplads som elektriker  

OM MIG 

Mit navn er Nikolaj, jeg er 22 år 
gammel og er fuld i gang med gf2 
uddannelsen på EUC syd i Haderslev. 
Jeg ønsker at søge læreplads ved jer 
enten fra når jeg er færdig med 
grundforløb omkring januar, eller før 
hvor jeg meget gerne vil komme og 
arbejde i weekender, ferier og gerne 
efter skole, hvis det er muligt. Jeg har 
bilkørekort, egen bil og bor i lejlighed i 
Aabenraa sammen med min kæreste. 
 

KONTAKT 

TELEFONNUMMER: 22847447 

 
MAIL: niko8793@gmail.com 
 
Glæder mig til at høre fra jer! 

HOBBYER 

I min fritid spiller jeg en del computer 
sammen med mine venner, man kan 
sige der er en lille nørd gemt i mig, 
derudover elsker jeg at gå til 
forskellige koncerter og festivaler når 
muligheden er der til det.  

 

UDDANNELSE 

HF-søfart Ærø 
Fra august 2016 – til august 2019 
På HF-søfart fik jeg en gymnasial uddannelse, samtidig fik jeg en 
masse beviser og certifikater til at komme ud og sejle, 
brandbekæmpelse, værksteds undervisning og meget mere. 
 

EUC syd haderslev 
Fra august 2021 – til januar 2022 
I sommers startede jeg på GF2 som elektriker. Der begyndte jeg 
efter jeg har haft sabbatår i 2 år hvor jeg har sejlet som ubefaren 
skibsassistent.  

ERHVERVSERFARING 

Ærø hotel først opvasker derefter tjener 
Fra august 2016– til juli 2019 
Det var det første job jeg har haft, og var utrolig glad for det. 
Arbejdede der alle tre år jeg boede på Ærø. Jeg lærte at holde 
hovedet koldt i presset og stresset situationer, og at teamwork og 
samarbejde betyder alt på en arbejdsplads.  
 

Esvagt  Ubefaren skibsassistent 
Fra 29 juli 2019 – til 19 maj 2021 
I cirka 2 år sejlede jeg som ubefaren skibsassistent ved Esvagt. Der 
lavede jeg alt fra at svejse, til vedligehold, brovagt, redningsøvelser 
FRB sejlads og en masse andet. Det var blandt andet der jeg fik 
interessen for at blive elektriker, hvor maskinmestrene gjorde en 
masse for at forberede mig til skolen. 
 
Hjemmeplejen Rødekro sommerferieafløser 
Fra 1 juni – arbejder der indtil videre hver anden weekend, indtil 

læreplads er fundet (leder er opmærksom og ved dette) 
Jeg vidste ikke hvad jeg skulle bruge tiden på da jeg var stoppet 
med at sejle. Så jeg sendte en ansøgning til hjemmeplejen som 
sommerferie afløser og endte med at blive rigtig glad for det. Man 
får en masse snakke med de ældre og et indblik i deres liv, hvilket 
jeg synes var virkelig givende. 

KVALIFIKATIONER 

Nogle af mine stærkeste kvalifikation er at jeg er meget mødestabil, 
en kollega man kan stole på, og som altid er klar til en ekstra vagt 
hvis alt brænder på. Jeg elsker at lærer nye ting og brænder meget 
for det, samt at løse de ting jeg bliver sat til så godt som jeg kan. 

 
 



 
 


