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Arbejdsgiver skal 
kunne mærke at du er 
motiveret for at 
komme i praktik hos 
den og ikke en hvilken 
som helst bank.

En udfordring ved at 
skrive en ansøgning til 
studiepraktik kan være 
at skabe balance 
mellem dine 
forventninger til 
arbejdspladsen og 
hvad du kan bidrage 
med. 

Vis at du har 
reflekteret over hvad 
du får ud af 
studiepraktikken. Det 
viser at du er godt 
forberedt.

JULIE CHRISTENSEN
Finansøkonom - Praktikant Januar 2021


Mit mål er at blive en professionel og kompetent rådgiver. Det

kræver erfaring, vedholdenhed og en arbejdsplads, der tror på 
udvikling, opkvalificering og medarbejdertrivsel.



På karrieredagene fik jeg gennem en samtale med HR-konsulent Signe 
Løfting bekræftet, at Sydbanks værdier matcher mine. En bank, som 
skaber værdi for kunderne, kombinerer tætte relationer med ny 
teknologi og har en tydelig strategi, giver efter min mening en vigtig 
modvægt til den mistillid, som danske banker har skabt hos den danske 
befolkning.



Som praktikant ser jeg frem til at koble den teoretiske viden sammen 
med praksis samt få en fornemmelse af, hvordan en dagligdag som 
rådgiver ser ud. I kan forvente, at jeg går til opgaven med en høj 
arbejdsmoral, en vilje til at lære og et positivt sind.



At Sydbank også lægger vægt på en tryg og tæt sparring med kollegaer 
gør, at jeg håber, at praktikken bliver et skridt på vejen til jobbet som 
kunderådgiver hos Sydbank.

Det er vigtigt for mig at være en del af en arbejdsplads, hvor man trives 
godt og bidrager til at skabe en god stemning. Jeg tror nemlig på, at det 
smitter af på forholdet til kunderne.



På min nuværende arbejdsplads modtog jeg i marts 2019 prisen som 
månedens medarbejder, da jeg tog initiativ til at besøge en kollega på 
hospitalet på vegne af afdelingen. Han blev glad, fordi han kunne 
mærke, vi tænkte på ham.



Jeg håber på, at min ansøgning har vakt jeres interesse, og jeg få 
mulighed for at præsentere mig selv ved en personlig samtale.




Venlig hilsen,

Julie Christensen | Finansøkonomistuderende
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Vis dit engagement, 
din motivation og hvad 
du kan bidrage med 
når du søger en 
studiepraktik. Der kan 
være mange om 
buddet og praktikken 
kan meget vel bane vej 
til et fast job efter endt 
studie.

Ved at tilføje ’fokus’ i 
sine job kan 
arbejdsgiver se, 
hvorfor Julies 
erhvervserfaring er 
relevant for hendes 
nye job selvom det er 
en anden branche.

Fremhæv de 
kompetencer, som er 
vigtige for den nye 
virksomhed, så skaber 
du en rød tråd i dit cv. 
Det korte cv 
understreger, ligesom 
profilen, Rebekkas 
kompetencer: Salg, 
rådgivning, 
kundetilfredshed, 
formidling og 
pædagogik.

Brug samme struktur 
både i 
erhvervserfaring og 
uddannelse. Det gør 
cv'et overskueligt for 
arbejdsgiver

Din personlige profil 
kan være med til at 
understøtte din faglige 
profil. Julie viser, 
hvordan tennis har 
været med til at gøre 
hende ambitiøs og 
målrettet.


JULIE CHRISTENSEN
Finansøkonom - Praktikant Januar 2021


Finansøkonomstuderende med evnen til at læse kundens behov, give 
professionel rådgivning og kendskab til sagsbehandling.



En samlet karakter på 12 i min netop afsluttede eksamen i bl.a. 
erhvervsøkonomi og erhvervs- og finansjura vidner om min vilje og 
motivation. Dette, kombineret med min erfaring i sagsbehandling og 
kunderelation gør, at jeg kan være en aktiv del af at skabe gode 
kundeoplevelser hos Sydbank.



På karrieredagene fik jeg indsigt i arbejdet som kunderådgiver og 
bekræftet mit ønske om at blive en del af en finansiel virksomhed, som 
er åben,overskuelig og professionel i både relationen med kunder og 
samarbejdspartnere.

I vil møde en positiv praktikant, som glæder sig til at få omsat teori til 
praksis og at lære branchen at kende.

ERHVERVSERFARING

RELEVANT UDDANNELSE

Skadebehandler | Alka Forsikringsselska

 Rådgivning om sikring af private kunders 
ejendel

 Behandling af løsøreskader fra fastlæggelse 
af årsag tilskaden til omfang af skaden og en 
erstatningsopgørels

 Tværfagligt samarbejde med bl.a. police- og 
skadeafdelinger



Fokus: kunden i centrum og optimal 
kundepleje.



2019 - 

Tjener | Hotel Stjerne

 Servering i restaurant, bar og ved 
mødelokalern

 Forberedelser til måltider og events, 
herunder opstilling og opdækning i 
restaurant og mødelokaler samt 
efterfølgende afrydning



Fokus: effektiv og imødekommende servering, 
hvor kunderne bliver set og ikke venter unødigt.



2018 - 2019 2018 - 2019 

Salgsassistent | Mata

 Salg og service i afdelinge
 Opfyldning af produkte
 Udstillin
 Varebestillinge
 Rengørin
 Status og optællinger



Fokus: Professionel vejledning og betjening af 
kunderne mhppå mersalg. Opdateret på nye 
trends i forhold til sæsonensfarver og dufte.



2017

Finansøkonom | Cphbusiness



Erhvervsøkonomi | Erhvervs- og finansjura | 
Samfundsøkonomi | Statistik



Afsluttet 1. års prøve. Resultat: 12


2019

Udveksling | Crean Lutheran High School, 
California



Fokus: på at dygtiggøre mig skriftligt og 
mundtligt i engelsk | Tennis på højt niveau


2014-2015

IT & SPROG

Dansk: Modersmål Office pakken: Superbruger

Engelsk: Højt fagligt niveau

mundtligt og skriftligt

FRITID

3 år som elitetennisspiller har gjort mig effektiv, ambitiøs og målrettet, 
hvilket også afspejler sig i min tilgang til mit arbejde. I dag dyrker jeg sport 
på amatørniveau og bruger min fritid på min kæreste, rejser og et socialt 
aktivt liv.



Men skulle nogen få lyst til at udfordre mig i en tenniskamp, vækkes mit 
konkurrencegen, og jeg er parat til at give alt, hvad jeg har i mig.
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