
Ansøg om at blive ambassadør 
for din transportuddannelse
 
1. Hvis du har en nyere udgave af en pdf-reader, kan du gemme skemaet lokalt på din computer, udfylde det og sende det 
pr. mail. Ellers kan du printe skemaet ud, udfylde det i hånden, scanne det ind og sende det pr. mail.
2. Find et vellignende fotografi af dig selv.
3. Send det udfyldte skema pr. mail sammen med fotografiet til: 
Trine Nexmand Rofelt – tnr@tur.dk senest den 27. oktober 2014.

         Jeg vil gerne være ambassadør 
eller
  Jeg vil gerne nominere en ambassadør  
(Udfyld følgende informationer om dig selv) →→→

Navn _________________________________
Telefonnummer ________________________
E-mailadresse __________________________
Din relation til ambassadøren:
______________________________________
______________________________________

Information om dig/ambassadøren:
Navn  __________________________________________________                 Alder __________
Speciale _______________________________________________________________________
Hvor langt er du/ambassadøren i sit uddannelsesforløb __________________________________
Hvornår forventes det, at uddannelsen afsluttes ________________________________________

Information om din/ambassadørens skole:
Skolens navn ___________________________________________________________________
Navn på eventuel kontaktperson på skolen ____________________________________________
Telefonnummer på eventuel kontaktperson på skolen ___________________________________
E-mailadresse på eventuel kontaktperson på skolen _____________________________________

Information om din/ambassadørens praktikvirksomhed:
Virksomhedens navn _____________________________________________________________
Navn på eventuel kontaktperson på virksomheden  _____________________________________
Telefonnummer på eventuel kontaktperson på virksomheden _____________________________
E-mailadresse på eventuel kontaktperson på virksomheden _______________________________

Nævn tre egenskaber, der gør dig/ambassadøren til en god repræsentant for dit/sit fag: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Hvor aktiv er du/ambassadøren på:
Facebook       slet ikke Instagram slet ikke 

    lidt lidt 

    mellem mellem 

    meget meget


Er du/ambassadøren aktiv på andre sociale medier, hvilke? ________________________________

Fritidsinteresser __________________________________________________________________
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