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Aktiv dreng med mekanisk erfaringer, søger lærer plads som automekaniker. 
 
 
Jeg er gået ud af 10. klasse i efteråret 2010, og startede i oktober på Roskilde 
tekniske skole som automekaniker (21 uger grundforløb). Jeg blev færdig juni og 
sluttede mit grundforløb med karakteren 10. Da mekanik altid har været min store 
lidenskab, søger jeg derfor læreplads stilling som automekaniker. Det har altid været 
min største interesse at arbejde med noget der har mekanik, som gokart, knallert og 
biler. Min far og min farfar er udannet automekaniker så jeg har været heldig og 
vokse op med mekanik og bil reparationer. 

 I en tidlig alder startede jeg med at kører med fjernstyrede nitro modelbiler. Da jeg 
blev gammel nok startede jeg med gokart i fritidsklubben Viadukten. De seneste år 
har jeg kørt under Danmarks motorunion, med Danmarks elitekører. Senest har jeg 
været mekaniker for det professionelle karting team AF Competition. Udover det 
mekaniske, er jeg også vant til computer aflæsning af motorer og opsætninger. 
Yderligere reparerer jeg også mange af mine venners knallerter. 

Se evt. min hjemmeside www.Kaimerracing.dk for detaljer.   

Jeg er en frisk ung dreng med godt humør, som er meget pligtopfyldende. Jeg kan 
arbejde selvstændigt, men nyder også samarbejde med andre. Jeg gør altid mit 
arbejde 100 % færdigt og er god til at bevare overblikket i presset situationer. Jeg er 
lærenem og nyder udfordringer. Også er jeg tillidsvækkende og har hænderne skruet 
rigtigt på.   
 

På baggrund af mine erfaringer ved jeg hvad jeg ønsker og glæder mig til 
udfordringer med at reparerer biler. 

Jeg vil kunne starte med det samme. 

Det ville glæde fra mig og høre fra jer, og vil meget gerne mødes, med henblik på en 
uddybende samtale.   

 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Martin Kaimer 


