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Ansøgning til stillingen som 

Datateknikker praktikant med speciale i 

programmering  

 
Uopfordret ansøgning  
 

Jeg håber at komme i betragtning hos jer som jeres nye praktikant. 
 

Hvorfor skal I vælge mig til jobbet? 

 I skal vælge mig, fordi jeg igennem mange år har beskæftiget mig med IT i mange 

afskygninger. Det har omfattet computer rep., programmering og support.  Desuden 

holder jeg meget af at eksperimentere inden for de forskellige IT-områder, og synes 

det er en kæmpe udfordring. Altid klar til nye og spændende udfordringer indenfor 

emnet. Jeg er arbejdsom og ihærdig, hvilket bl.a. kommer til udtryk i at jeg ikke giver 

op, når jeg støder på et problem. Jeg kan lide at arbejde selvstændigt med mine 

opgaver. Desuden kan nævnes, at jeg er venlig ung mand på 22 år, som sætter 

stabilitet i højsæde. 

 

Min beskæftigelse på nuværende tidspunkt  

 Elev på Mercantec ved Datahouse 

 

Det bør I vide om mig 

 Mine hobbies består først, og fremmest af IT indenfor mange områder. Ikke at 

forglemme den teknologiske udvikling, som er uhyre interessant. Derforuden har 

musikken også min store interesse både teori og udførelse. Genrene kan spænde 

fra klassisk til rock, (spiller selv guitar). Mit mål er engang at blive iværksætter inde 

for programmering og musik. Jeg har arbejdet med Swift og C#, som jeg har lært 

mens jeg har gået på Mercantec. Jeg er klar over at det kræver en masse arbejde af 

mig, men jeg tror på, at jeg med en god praktikplads og år på bagen kan nå mit mål.  

 

Det er jeg stolt af 

 Jeg er stolt af, at jeg har disse interesser. Ikke mindst det engagement der er lagt i 

det. Dette har givet mig en stor værdi i mit liv. 

 

Skal vi mødes til en samtale? 

 

 

De venligste hilsner  

 

 

Johan Skødebjerg Møller 

Kontakt mig 
Johan Skødebjerg Møller 
Hedelyngen 41 
8800 Viborg 
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CV 
 

 
Kurser 
PERIODE KURSUS KURSUSSTED 

2019- Programmør  Praktikcenter Viborg 

 
 

Kurser 
PERIODE KURSUS KURSUSSTED 

2018-2019 Programmør  Mercantec - Datahouse 

 
 

Kurser 
PERIODE KURSUS KURSUSSTED 

2016-2018 AVU+HF ”Enkelfag 
Dansk, Engelsk, Matematik 
og Samfundsfag” 

VUC Viborg ”Voksen uddannelsescenter” 

 
 

Kurser 
PERIODE Uddannelse UDDANNELSESSTED  

2015-2016 Forberedelse til 
konservatoriet 

MGK – Musikalsk Grundholds kursus 

 


