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Ansøgning Greenkeeper elev 
 
 
Jeg startede med at spille golf da jeg arbejdede i restauranten i Helsingør Golfklub som teenager. 
Jeg var allerede dengang meget interesseret i greenkeeper faget, men tog i stedet til alperne efter 
erhvervsskolen for at udleve min anden drøm og passion som er at stå på snowboard.  
 
Det valg har resulteret i en masse rejser og dejlige lærerige oplevelser i bjergene. 
 
Nu er jeg flyttet hjem permanent og er netop startet på grundforløbet på Vilvorde og jeg er ivrig og 
topmotiveret for at lære en masse om greenkeeper faget, både i praksis og på skolebænken.  
 
Jeg er vokset op i skoven og elsker natur og frisk luft. Jeg har ben i næsen og er ikke bange for at 
tage fat! Jeg er initiativtagende og arbejdsom, jeg elsker at lære nye ting og er meget 
imødekommende og positiv.  
 
Mine mange år i Alperne har lært mig at hårdt arbejde betaler sig og jeg er mødestabil og giver 
altid en hånd med i ekstra travle perioder.Jeg kan godt lide et arbejdsmiljø hvor det er hjertet og 
ikke lønsedlen der driver og hvor socialt liv, passion og hobby blandes sammen med arbejdet.  
 
Sådan havde jeg det i min tid i alperne og sådan havde jeg det også da jeg arbejde i en golfklub 
som helt ung.  
 
Derfor håber jeg meget at komme i betragtning som jeres nye greenkeeperelev og jeg står 
selvfølgelig til rådighed for en personlig samtale.  
 
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
Bedste hilsner  
Katja  
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CV: 
 
Praktisk info:  
Jeg har kørekort og bil og erfaring med de fleste maskiner.  
Jeg er i gang med grundforløbet på Vilvorde i Roskilde med afslutning til marts.  
Praktik kan arrangeres.  
Jeg er single og har ingen børn eller planer om at få det. 

Arbejdshistorik: 	
• Portvinsbaren – Kingosgade, Frederiksberg – ansat august 2019 -bartender 

                Arbejder der primært for at lære om portvin. 	
• Handicapformidlingen – Handicaphjælper hos en fast borger i Hillerød – ansat august 2018 

til september 2019 
• Hotel Skt. Petri – Krystalgade, København, tjener – ansat januar 2010 indtil juli 2018. 

(Arbejdede der i sommerhalvåret når jeg var hjemme fra Asperne) 
• Couloir – Restaurant, Tignes, Frankrig – tjener/bartender – ansat November 2014 til maj 2017 
• Lindehuset – børnehave, Frederiksberg – pædagogmedhjælper ansat Maj 2008 til Nov 2012. 
• Cafe Ludwigsen – Vesterbrogade 115, København V – bartender, ansat maj 2000 til 

November 2014 
	
Min arbejdshistorik bære præg af mine år i Alperne hvor sæsonarbejde var en del af pakken og jeg 
har derfor arbejdet mange steder i servicebranchen både herhjemme og i Frankrig.  
	
Uddannelse: 
 
Helsingør erhvervsskole HHX - 1999 

 
	

Fritid	
Jeg holder meget af musik og går ofte til koncerter. 	
Jeg spiller golf når tiden og vejret tillader det og surfer også en del når bølgerne er med os 
herhjemme. 	
Jeg er udendørs så meget som muligt og hygger mig ellers med familie og venner.  	
	
	
 

 


