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Vis at du er målrettet 
og har noget at 
bidrage med, men 
også at du du stadig 
har meget at lære. Det 
understreger, at du 
ikke skal kunne det 
hele fra starten og, at 
du også har nogle 
forventninger til 
virksomheden.

I afsnit 4 uddyber 
David at han også har 
nogle forventninger til 
praktikken og hvorfor 
han mener DEAS kan 
udfri disse.

I afsnit 2 og 3 viser 
David valget af 
uddannelsespraktik 
ikke er tilfældigt, og 
synliggør matchet 
med sin interesse på 
studiet.

Bemærk at sproget  i 
ansøgningen er med til 
at gøre David mere 
moden. Han skriver 
ikke bare at han er 
veltalende, han viser 
det i sin ansøgning.

David Hee 
Finansøkonomstuderende


Når jeg i sommeren 2021 afslutter min uddannelse som finansøkonom, 
er det mit ønske at arbejde inden for ejendomsadministration.  
Hos Deas vil jeg gerne være med til at skabe værdi og finde den 
optimale løsning for kunden. Derudover er jeg overbevist om, at jeg kan 
udvikle mig både fagligt og personligt samtidig med, at jeg kan afprøve 
mine kompetencer.



Virksomhedsbesøg hos flere ejendomsadministrationsselskaber har fået 
mine øjne op for de mange faglige muligheder, som 
ejendomsadministration – og især DEAS som landets største full service 
ejendomsadministrator – har at tilbyde.



Ejendomsadministration er dér, hvor jeg gerne vil bidrage med min 
interesse for lovgivning og udvikle mig inde for

administration, drift, investering, salg,kundeservice og især jura.



Derudover er det tiltrækkende, at I fokuserer på trivsel samt faglig og 
personlig udvikling. Det betyder nemlig, at jeg kommer til at arbejde 
sammen med dygtige og dedikerede kollegaer samtidig med, at jeg ser 
DEAS som en spændende arbejdsplads i fremtiden med rig mulighed 
for udvikling og opkvalificering.



Til gengæld får DEAS en energisk, veltalende og initiativrig praktikant, 
som allerede har erfaring med boligsalg, rådgivning og kundeservice.  
I vedhæftede anbefaling vil I bl.a. se tidligere arbejdsgivers beskrivelse 
af mig som lærenem, imødekommende og klar til at kaste mig ud i nye 
udfordringer.



Jeg glæder mig til at uddybe ovenstående til en personlig samtale



.

Bedste hilsner,

David Hee Christensen, finansøkonomstuderende
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En tydelig motivation 
for din kommende 
branche og 
virksomheden er 
afgørende for at valget 
falder på dig.

Fremhæv evt. de fag 
du synes er særlig 
spændende fra dit 
studie. Husk de skal 
være relevante for 
virksomheden.

Har du allerede 
erhvervserfaring er 
det en god ide at 
fremhæve det, men 
prøv at gøre det så 
relevant for 
virksomheden som 
muligt.

Dit fritidsafsnit 
fortæller, hvem du er 
som menneske. Kan du 
trække en rød tråd til 
dit arbejdsliv, kan det 
vise noget om, 
hvordan du går til 
arbejdsopgaverne 
uden at blive floskler 
som passer til alle.  


David HeE 
Finansøkonomstuderende


Kommende finansøkonom som brænder for en fremtid inden for 
ejendomsadministration.Jeg har altid været fascineret af jura 
oginteresserer mig for boligmarkedet.



Min erfaring inden for salg, rådgivning og kundeservice samt mit ønske 
om en karriere i ejendomsadministrationsbranchen

gør mig til en topmotiveret kandidat hos DEAS Ejendomsadministration.

ERHVERVSERFARING

UDDANNELSE

Sælger | My Home | Timelønne

 Salg og rådgivnin
 Telefonisk og digital kundekontak
 Indkøb og vareudlevering



2018 - 

Tekniker | Landal Greenparks

| deltidsjo

 Reparation og vedligeholdels
 Betjening af feriegæster



2018

Tekniker | Landal Greenparks | deltidsjo

 Servicering af feriegæste
 Telefonisk og elektronisk rådgivning og 

betjenin
 Bookning og registrering af feriehytte
 Kontakt med virksomheder og 

samarbejdspartnere



2018

Tjener | Flejsborghus Selskabslokaler | 
timelønne

 Servicering af gæste
 Planlægning og servering til større selskaber



2017 - 2018

Finansøkonom

 Økonomi, privatøkonom
 Erhvervsjur
 Salg og digital kommunikation

2019 - 2021

STX Sprog og kultu

 Engelsk 
 Fransk 
 Samfundsfag B


2018-2020

IT & SPROG

Dansk: Modersmål Ms Office: Rutineret

Laura-Systems og Spectra:

rutineret

Navision: rutineret

Engelsk: Højt fagligt niveau

mundtligt og skriftligt

Fransk: Godt kendskab

FRITID

Jeg spiller rugby 2 gange om ugen og kamp i flere weekender. Det har lært 
mig at være udholdende og ikke give op, selvom vi ser ud til at tabe. 
Samtidig har det også lært mig at være en teamspiller - en egenskab jeg 
også har brugt i nuværende og tidligere jobs.

Et professionelt billede, 
der afspejler dress 
koden i den branche, 
du ønsker at komme 
ind, gør det nemt for 
virksomheden at 
forestille sig dig i 
virksomheden. Selfies 
er et no go, men 
billedet behøver ikke at 
være taget af en 
professionel fotograf.
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