
Ansøgning A 

Ung mand/kvinde med masser af erfaring til rådighed 

Stillingen som stilling er skræddersyet til mig, da jeg er både motiveret og erfaren inden for 

branche/stilling. Jeg arbejder som en stilling, der ligner lidt/har samme sværhedsgrad, men er 

netop flyttet til ansøgningsby, og er derfor på jagt efter et nyt spændende arbejde tættere på mit 

hjem. 

Jeg vil passe godt i stillingen som stilling idet jeg trives i et miljø med en høj grad af samarbejde og 

et godt kollegialt miljø. Begge dele vil jeg finde i en stilling hos firmanavn. Jeg kender NAVN / jeres 

forretningskoncept og kæde og ved, at I er blandt de dygtigste i branchen / en god arbejdsplads. 

Jeg vil utroligt gerne være med på holdet. Jeg er enormt passioneret omkring profession og vil 

trives i et ungt/professionelt/ambitiøst miljø med en positiv og ligefrem tilgang til opgaverne. 

Jeg er ambitiøs og arbejder målrettet mod gode resultater. I mine tidligere jobs har jeg alle steder 

været tildelt ansvar og været en værdsat medarbejder. Det kan jeg forhåbentligt også få lov til i en 

stilling hos jer. I perioden x til y arbejdede jeg i firma med bl.a. arbejdsopgaver. De seneste x år har 

jeg arbejdet i andet firma, hvor jeg varetog arbejdsopgaver. Derfor ved jeg, at jeg vil trives i en 

stilling som stilling hos jer.   

Fritid og personlighed 

Jeg er i udpræget grad et positivt menneske og lægger vægt på en uformel omgangstone og 

humor. Jeg dyrker en masse sport i min fritid og løber blandt andet med et par gode venner flere 

gange ugentligt. Ellers har jeg i mange år dykket, og bruger ofte mine ferier på dykkerture med 

min kæreste 

Vedlagt denne ansøgning er mit CV. 

 

Jeg håber meget at høre fra jer og få lov fortælle mere i en samtale med jer. 

Med venlig hilsen 

Navn 



Ansøgning B 

Motiveret ansøger søger stillingen som stilling 

Jeg søger jobbet som stilling, fordi jeg besidder de kompetencer I efterspørger og er meget 

motiveret for at prøve mig selv af i branche/virksomhed. I øjeblikket arbejder jeg som stilling, der 

ligner lidt/har samme sværhedsgrad i nærmeste store by. Det er en stilling jeg er glad for, men 

efter x år ønsker jeg at prøve noget nyt og spændende. 

Jeg motiveres af samarbejde og gode kolleger og derfor tror jeg, at jeg passer rigtig godt hos jer. 

Firmanavn er uden tvivl en rigtig god arbejdsplads, som formår at levere et professionelt stykke 

arbejde. Det vil jeg gerne være en del af. Jeg brænder for profession og for at gøre et professionelt 

stykke arbejde/være serviceminded/udføre jobX til punkt og prikke. Det har jeg gjort i mine 

tidligere jobs, og det håber jeg meget, at jeg kan få lov at fortsætte med hos jer. 

Jeg evner at arbejde målrettet og koncentreret både i samarbejde med andre og alene. Det har jeg 

vist i mine tidligere jobs som X og Y, hvor jeg har haft stort ansvar og været en vellidt medarbejder. 

I job x og job y, hvor jeg var ansat henholdsvis i 2,5 år og 3 år, formåede jeg at få stort ansvar og 

være en central del af velfungerende teams som øgede salget/altid leverede god service/ydede et 

professionelt stykke arbejde. 

Om mig 

Jeg elsker at dyrke sport og dyrker triatlon to gange om ugen og deltager i stævner i 

sommersæsonen. Derudover går jeg meget op i god mad og bruger en del tid på at kokkerere 

sammen med min kæreste. Jeg er en optimistisk person med glimt i øjet. Humor og et godt grin er 

vigtigt for mig. 

Jeg håber meget, at denne ansøgning har vakt jeres interesse, og at jeg kan få lov at uddybe til en 

opfølgende samtale. 

 

CV er vedlagt. 

Venlig hilsen 

Navn 



Eksempel A 

Ung mand med masser af erfaring til rådighed 

Stillingen som køkkensælger er skræddersyet til mig, da jeg er både motiveret og erfaren inden for 

branchen. Jeg arbejder som køkkensælger i xxx, men er netop flyttet til Aarhus, og er derfor på 

jagt efter et nyt spændende arbejde tættere på mit hjem. 

Jeg motiveres af samarbejde og gode kolleger og derfor tror jeg, at jeg passer rigtig godt hos jer. 

xxx er uden tvivl en rigtig god arbejdsplads, som formår at levere et imponerende stykke arbejde. 

Det vil jeg gerne være en del af. Jeg brænder for at finde gode løsninger til kunder og for at være 

serviceminded. Det har jeg gjort i mine tidligere jobs, og det håber jeg meget, at jeg kan få lov at 

fortsætte med hos jer. 

Jeg er ambitiøs og arbejder målrettet mod gode resultater. I mine tidligere jobs har jeg alle steder 

været tildelt ansvar og været en værdsat medarbejder. Det kan jeg forhåbentligt også få lov til i en 

stilling hos jer. I perioden 2005-2011 til arbejdede jeg i xxx med bl.a. salg og rådgivning. De seneste 

år har jeg arbejdet i xxx, hvor jeg har nydt at hjælpe butikkens kunder. Derfor ved jeg, at jeg vil 

trives i en stilling som køkkenkonsulent hos jer.   

 

Fritid og personlighed 

Jeg er i udpræget grad et positivt menneske og lægger vægt på en uformel omgangstone og 

humor. Jeg dyrker en masse sport i min fritid og løber blandt andet med et par gode venner flere 

gange ugentligt. Ellers har jeg i mange år dykket, og bruger ofte mine ferier på dykkerture med 

min kæreste 

Vedlagt denne ansøgning er mit CV. 

 

Jeg håber meget at høre fra jer og få lov fortælle mere i en samtale med jer. 

Med venlig hilsen 

Navn 



Eksempel B 

Motiveret ansøger søger stillingen som køkkensælger 

Jeg søger jobbet som køkkensælger, fordi jeg besidder de kompetencer I efterspørger og er meget 

motiveret for at prøve mig selv af i jeres virksomhed. I øjeblikket arbejder jeg som sælger. Det er 

en stilling jeg er glad for, men efter fem år ønsker jeg at prøve noget nyt og spændende. 

Jeg vil passe godt i stillingen som køkkensælger, idet jeg trives i et miljø med en høj grad af 

samarbejde og et godt kollegialt miljø. Begge dele vil jeg finde i en stilling hos xxx. Jeg kender jeres 

virksomhed af navn og ved, at I er blandt de dygtigste i branchen. Jeg vil utroligt gerne være med 

på holdet. Jeg er enormt passioneret omkring at finde det rigtige produkt til kunden og vil trives i 

et professionelt og ambitiøst miljø med en positiv og ligefrem tilgang til opgaverne. 

Jeg evner at arbejde målrettet og koncentreret både i samarbejde med andre og alene. Det har jeg 

vist i mine tidligere jobs som sælger hos xxx og køkkenkonsulent i xxx, hvor jeg har haft stort 

ansvar og været en vellidt medarbejder. Særligt i jobbet hos xxx har jeg lært, at kundernes ønsker 

er forskellige, men at der altid er en god løsning. I begge jobs formåede desuden jeg at få stort 

ansvar og være en central del af velfungerende teams som både øgede salget og altid leverede 

god service. 

Om mig 

Jeg elsker at dyrke sport og dyrker triatlon to gange om ugen og deltager i stævner i 

sommersæsonen. Derudover går jeg meget op i god mad og bruger en del tid på at kokkerere 

sammen med min kæreste. Jeg er en optimistisk person med glimt i øjet. Humor og et godt grin er 

vigtigt for mig. 

Jeg håber meget, at denne ansøgning har vakt jeres interesse, og at jeg kan få lov at uddybe til en 

opfølgende samtale. 

 

CV er vedlagt. 

Venlig hilsen 

Navn 



 

 


