FREDERIKKE PETERSEN

Læreplads som guldsmed søges
Hej
Jeg afslutter guld -og sølvsmedeuddannelsens GF2 i juli 2021. Jeg søger derfor
en læreplads, så min drøm om at bliver guldsmed kan gå i opfyldelse.
Gennem en del år har jeg nørklet med alt fra perler til sølvtråd og forskellige
typer af værktøjer. Jeg elsker at være kreativ, og bruger meget af min fritid på
at lave smykker. Hjemme har vi derfor indrettet hjemmeværksted/kreativ
arbejdsplads i både vores kælder og garage.
Udover det jeg har lært mig selv en masse ting ved at prøve mig frem. Jeg har
desuden været på kursus hos Guldsmed Mads Heindorf i København. Her
oplevede jeg hverdagen som guldsmed og lærte en masse om materialer og
teknikker.
Efterfølgende er jeg startet i praktik min. én dag om ugen hos Mads. Her går
jeg både til hånde med praktiske opgaver og jeg har også fået min egen
arbejdsstation. Desværre ser Mads sig ikke i stand til at tilbyde mig en
læreplads.
I min fritid, når jeg ikke laver smykker, har jeg job på Hesselbækgaard
Havecenter, hvor jeg lærer at samarbejde, tackle nye situationer og tage
ansvar for små og store opgaver. Jeg er meget glad for mit job, og trives rigtig
godt i det team vi har der.
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Jeg er en glad, udadvendt og pligtopfyldende pige, som holder meget af at
være kreativ og arbejde sammen med andre mennesker.
Skulle du skulle have lyst til at se nogle af mine smykker, kan du finde dem på
mine SoMe profiler. Se til venstre herfor.
Jeg er også klar på frivilligt arbejde i en periode, hvis det kan hjælpe mig til en
læreplads. På denne måde kan vi også se om kemien passer.
Jeg håber, at min ansøgning har vakt din interesse, og jeg glæder mig til at
høre fra dig. Måske med henblik på en samtale.
De bedste hilsner
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