Bilag til din ansøgning om kvoteplads på uddannelsen til:

Tandklinikassistent
Ansøgningsfrist: 28. november 2018

Uddannelsesstart: 7. januar 2019

Du skal ansøge på www.optagelse.dk. Til din ansøgning skal du vedlægge dette bilag.
Ansøger:
Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Telefonnr.:

Postnr. og by:

E-mail:

_____________

______________________________________

Dato

Ansøgers underskrift

_____________

______________________________________

Dato

Forældreunderskrift – hvis ansøger er under 18 år

Har du en mundtlig aftale med en virksomhed om en uddannelsesaftale?
Nej

Ja

Hvis ja - oplys virksomhedens navn og adresse her:
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Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du søger en kvoteplads. Begrund, hvorfor vi netop skal vælge
dig. Din personlige motivation må ligeledes gerne komme til udtryk. Din tekst må maksimalt
fylde denne side.

(er der ikke plads nok er du velkommen til at lægge papir ved eller skrive på bagsiden)
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Skolebaggrund: (sæt x)
9. klasse
9. klasse afgangseksamen
10. klasse prøven

Gymnasial uddannelse
HG
EGU

Anden uddannelse:___________________________________________________________________
OBS: Du skal vedlægge dit bevis for 9. eller 10. klasse samt evt. anden uddannelse og CV.

Særlige forhold
Har du læsevanskeligheder?
Har du regnevanskeligheder?
Sygdom/handicap?
Er der andet, du vil oplyse?

Ja

Nej

Dine kommentarer

Hvad er dit kendskab til faget?
Intet kendskab
Jeg har været i praktik i en virksomhed inden for branchen
Jeg har været på et brobygningsforløb på uddannelsen
Jeg har arbejdet i en virksomhed inden for branchen
Andet

Sæt x

Hvordan har du søgt læreplads?
Jeg har ikke søgt en læreplads
Jeg har sendt ansøgninger ud til tilfældigt udvalgte virksomheder
Jeg har personligt kontaktet alle virksomheder i mit område
Jeg har fast kontakt med en virksomhed, der ved, at jeg søger en læreplads

Sæt x

Din mobilitet?
Jeg søger en læreplads inden for en radius på 25 km
Jeg er parat til at flytte efter en læreplads
Jeg er interesseret i at søge en praktikplads i udlandet

Sæt x
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Ja

Nej

Modtager du anden offentlig ydelse end SU til dit uddannelsesforløb?
Har du sat X i JA skal du få kommunen, jobcentret eller anden offentlig myndighed, der betaler for
uddannelsen, til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet

________

___________________________________________________________________________

Dato

Underskrift og stempel fra kontaktperson/sagsbehandler

Erhvervserfaring / fritidsjob:

Yderligere oplysninger, som kan være vigtige for dit uddannelsesforløb:
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