
TALE MANUSKRIPT / PAPIR 

… er en kort pause således at modtageren kan nå at sige jo spændene eller få indtryk af sætningen på 
plads 

…… lang pause – evt så modtager kan sige hvad kan jeg hjælpe dig med Marianne 

Eks: 
 
Uopfordret telefonisk kontakt til virksomheder om virksomhedspraktik  
Specifikt til møde- og kursus/kongrescentre…  
  
Hej, du taler med Marianne Mads … Jeg kontakter dig, fordi jeg vil høre mig om… mulighed 
for kort virksomheds praktik hos jer… det kan ske i 1 uge op til max 4 uger altså når landet i 
åbner op igen…..                     
kort om mig selv:  Har erfaring med servicering af møde- og kursusgæster. klargøre 
mødevogne, dække op til møder, brygge kaffe og rydde af , alt det praktiske  
Samt servicere personalet ved behov ,rydde op og fylde varer op, i tekøkkener, ordne 
opvaskemaskiner, og sørge for lettere hygiejnisk soignering.  
……….  
Må jeg sende mit CV, for at få feedback…. Om jeg kunne være et match for jer…. Og hvis I 
har et behov på et tidspunkt? ……….  
  
Vent den første der taler har tabt … 
  
Tak for det og din respons ….. evt  -   det er en aftale jeg sender mit cv til dig MAIL?   god 
dag…  
  
  
  
……….  
Til kultur/sundheds-huse, offentlige forvaltninger, private firmaer, evt skoler…  
Hej, du taler med Marianne Mads….. Jeg ringer, fordi jeg gerne vil forhøre mig om en eventuel 
mulighed for et arbejde hos jer i form af 4 ugers virksomhedspraktik, når i åbner igen efter 
nytår... Jeg har tænkt den tanke om i kan få behov for en servicemedarbejder som mig… Jeg 
har erfaring med pasning af tekøkkener og servicering af møde- og kursusgæster og 
personale..  kan for eksempel servicere personalet ved at rydde op og fylde op med varer i 
tekøkkener, tømme opvaskemaskiner, og sørge for lettere soignering. Jeg kan service møde- 
og kursusgæster ved at klargøre mødevogne, dække op til møder, brygge kaffe og rydde af… 
Hvis i har en kantine kan jeg også hjælpe med at sætte frokost frem og rydde af.  
……….    afvent svar  

 
Må jeg sende mit CV og en uopfordret ansøgning til jer, hvor jeg kan uddybe mine 
kompetencer, som i ved lejlighed kan kigge nærmere på, og eventuelt give en feedback på?  
……….  
Tak for hjælpen og fordi du tog dig tid til at tale med mig, ha´ en god dag…  
 


