Den relevante ansøgning - del 1
Indstil dig på, at det tager tid at skrive en god ansøgning. Jo mere du gør dig umage og tænker på,
hvordan modtager vil tage imod din ansøgning, jo bedre kan du målrette ansøgningen.

CV
CV’et skal ses som dit visitkort, der hurtigt kan give overblik over din faglighed. Modtageren af ansøgningen ser først efter om de formelle kvalifikationer (uddannelsesniveau) er opfyldt inden ansøgningen læses. Brug følgende tjekliste i udarbejdelsen af dit CV:
Hav gerne et godt billede med dvs. du er pænt klædt på, sat håret m.m. Brug IKKE en selfie,
da vinklen aldrig kommer til at se ”professionel” ud – få gerne en ven til at tage billedet
Gør dine kontaktoplysninger synlige: fulde navn, mailadresse og telefonnummer
Fremhæv din nuværende uddannelse med navn, årgang, faglige kvalifikationer
Tydeliggør de kvalifikationer, du har opnået uden for skolen fx elevråd, velgørenhed, fritidsjob og/eller fritidsinteresser og andet som giver et billede af dig som person
Ensartet skrifttype og -størrelse
Læs korrektur. Få gerne en ven eller familiemedlem til at hjælpe

ANSØGNING
Formålet med ansøgning er at vise modtager, at du er det rette match til praktikpladsen og passer
ind i rederiet. Inden du sender en ansøgning om en praktikplads, vær opmærksom på, at følgende
tjekliste er opfyldt
Skriv max 1 side
Skriv i nutid fx ”jeg søger fordi …”, ”jeg går på følgende uddannelse …”, ”jeg interesserer mig
for …”
Brug hellere korte sætninger frem for lange sætninger
Indsæt gerne overskrifter og/eller mellemrum, da det gør ansøgningen mere overskuelig
Er dine kontaktoplysninger nemme at finde: fulde navn, mailadresse og telefonnummer
Beskriv hvornår du startede uddannelsen
Beskriv tidspunkt og længde af praktikperioden
Skriv, hvorfor vil du have praktikplads netop ved dette rederi – vis, at du har sat dig ind i
rederiets kerneopgave, struktur m.m.
Skriv gerne lidt om, hvorfor du har valgt en uddannelse til søs
Skriv, hvad kan du tilbyde. Fx hvem er du som person (fritidsinteresser) og som kollega?
Hvad vil du gerne opnå i praktikperioden fx inddragelse af læringsmål
Ensartet skrifttype og -størrelse
Læs korrektur. Få gerne en ven eller familiemedlem til at hjælpe

