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Ansøgning som radiovært på VibeFM 

 

Hej mit navn er Pernille Olesen. Jeg søger Praktik hos jer i uge 8, som radiovært da musik, 

og jobbet som radiovært interesserer mig meget, og at jeg drømmer om at have et job, hvor 

man er i kontakt med mange forskellige slags mennesker og hvor man oftest har travlt. Det 

er et spændende og lærerigt for mig, på grund af de forskellige mennesker jeg vil møde og 

nye oplevelser jeg vil få hver dag. Jeg sætter en stor ære i at gøre mit arbejde ordentligt og 

behandle andre omkring mig godt. Derudover er jeg meget nysgerrig på at lærer nogle nye 

teknikker og bruge de færdigheder jeg har inden for området. Praktikken starter fra d. 20 

Februar 2017, i uge 8 i fem uger frem. 

 

Som person er jeg udadvendt, glad, præsentabel og har let ved at kommunikere med andre. 

Jeg har et godt overblik og jeg er god til at bevare roen i pressede situationer. Jeg taler 

flydende dansk, engelsk og har kendskab til græsk & fransk. Jeg er opvokset i indre by og 

jeg har en god og stabil omgangskreds. Jeg bor nu i min egen lejlighed i København NV. 

 

Jeg har tidligere erfaring fra arbejde som tjener, cafe medarbejder og medvirkende til event 

projekter på en restaurant hvor jeg var som tjener, derudover har jeg erfaring fra praktik i 

Matas. Der har jeg lært mange nye færdigheder inden for erhvervsarbejde og om mig selv. 

 

I hverdagen fra mandag til fredag går jeg i skole på KUU som er en ungdomsuddannelse 

inden for event management, arrangør og kultur. Uddannelsen varer to år, jeg har været på 

uddannelsen i 18 uger. Jeg er færdig uddannet til sommer og jeg skal igennem min praktik 

se hvad jeg vil lave efter skolens afgangs eksamen. 

 

Jeg bor i min egen lejlighed i København NV, jeg har boet der i 4 år. Jeg får støtte fra min 

skole og kommunen til de udgifter jeg vil have når jeg er i praktik, mht. transport og 

forplejning.  

 

Efter min sidste praktik i matas. Har jeg fået meget lyst til at komme ud blandt mennesker og 

hvor jeg vil have mere indflydelse og indlæring på praktikpladsen. Jeg aflevere denne 

ansøgning da jeg har haft en samtale ang. Praktik med Daniel fra Vibe FM, og jeg håber at 

høre fra jer snarest, så jeg kan uddybe ovenstående.  

 

Med venlig hilsen 

Pernille S Olesen 

 

 

E-mail: Pernille.Byrrall@gmail.com 

Tlf. nr: 51544991 
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