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Hej.
Jeg går med ønsket om at fortsætte min uddannelse.
Jeg har taget et halvt år af min første praktikperiode, og ønsker at fortsætte, ser helst at jeg
ville kunne fortsætte på Dalum Landbrugsskole afd. Korinth 1 Hovedforløb til februar, men er
åben for at skulle blive hos dig i en hel-års periode.
Når det kommer til erfaring i marken har jeg erfaring med frakørsel, samt pløjning fra min tid
på Dalum Landbrugsskole, Kørsel med drejepunktstrailer og en lille smule harvning. Dog er
jeg meget lærenem, og ønsker uddannelse som landmand med speciale i planter og er
MEGET lærevillig.
Jeg har erfaring med case traktorer primært men er meget lærenem og ikke bange for at
sætte mig ind i små som store maskiner.
*Jeg har en håndværksmæssig uddannelse bag mig i form af Erhvervsassistents uddannelse
på Kombineret Ungdomsuddannelse, Bornholms Produktionsskole. Så arbejde med
staldreparationer samt vedligeholdelse af bygninger og andet er jeg heller ikke bange for.
*jeg har gennemført gf2 på Dalum Landbrugsskole afd korinth.
*jeg har kørekort til bil
*jeg er meget lærenem.
*jeg er engageret
*jeg har stort gåpå mod.
**Jeg er især interesseret i markarbejdet, dette er der hvor min store passion er!
Jeg er et meget velopdragen og pligtopfyldene menneske.

Som elev vil du kunne forvente en altid smilende medarbejder, som ikke har noget imod
at skulle blive indtil arbejdet er færdigt.
Som menneske er jeg meget lærenem, og jeg er altid i godt humør, jeg har let ved at
omgås andre mennesker men kan også godt arbejde selvstændigt.
Jeg leder altid efter muligheder og kigger efter løsninger i stedet for at lade en eventuel
barriere stå, information om både de ting som jeg ved meget om, men også de ting jeg
ved mindre om.
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Mvh.
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