Vedlegg1
Søknad
-eksempelDenne teksten er et eksempel, og ment som et forslag til søknad. Innholdet må
tilpasses din personlige bakgrunn, ansettelsesforhold og utdanning.
Brevet bør skrives på ditt morsmål, og dersom det er mulig, på mottakerlandets
språk. Dersom det ikke kan gjøres må det skrives på engelsk.
Logoene på dette brevet må ikke brukes i søknaden.

Opplysninger om lærlingen
(navn, adresse, telefonnummer, e-post og adresse, dato)
Navn og adresse på mottakerbedriften, (dersom du kjenner dette)
Jeg vil gjerne bruke noen måneder av læretiden min i utlandet. Jeg søker derfor om å
få arbeid hos Deres firma for en nærmere avtalt periode.
Jeg arbeider nå andre året som tømrerlærling hos husbygging as . Jeg har hele
læretiden min i dette firmaet, som har hovedkontor i Bergen. Opplæringen i
tømrerfaget består av to år i skole og deretter to år i lærebedrift før jeg kan gå opp til
svennebrev/fagbrev.
Opplæringen i tømrerfaget omfatter både utvendig og innvendig arbeid på større og
mindre bolighus.
Jeg legger ved et utdrag av læreplanen oversatt til Deres språk (evt. Engelsk).
De kan finne mere informasjon om firmaet på hjemmesiden.( www.husb............)
Jeg har god kjennskap til prosessene for bolighus i tre, og har vært med på flere
bygg fra grunnmur til ferdig hus.
Jeg ønsker å bli kjent med byggemåtene og arbeidsmiljøet i andre land, og ønsker
også å forbedre mine språkkunnskaper.
På Deres hjemmeside har jeg sett noen av Deres prosjekter og også at dere
produserer ferdige moduler. Dette er svært interessant for meg, da vi bygger mere
etter pre-cut prisippet.
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I fritiden liker jeg aktiviteter som fotografering , sykling og svømming.
Jeg ønsker å arbeide ca 4 måneder i utlandet, helst fra mars 2010 til ut juni måned.
Det er også mulig å starte i slutten av august og utover..
På skolen har vi lært Engelsk, og har også hatt valgfag i ...........(sett inn aktuelle
språk)
Vårt firma har tatt imot lærlinger fra utlandet i flere år, og firmaets kontaktperson for
slik utveksling/internasjonalisering er NN........................................(sett inn navn )
Dersom De ønsker flere opplysninger kan han/hun kontaktes på tlf...................... eller
e-post .....................
Jeg håper De finner søknaden interresant, og jeg håper at jeg kan få muligheten til å
arbeide i Deres firma som endel av min læretid.
Med vennlig hilsen
.................................
Vedlegg:
Europass CV
Utdrag fra læreplanen i faget.
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