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Eksempel på opfordret ansøgning
Rekrutteringsansvarlig, HR konsulent
Denne ansøgning er rettet mod en stilling som rekrutteringsansvarlig.

Se flere eksempler på ansøgninger:
Ansøgning og CV:
Ansøgningsmaskinen
CV-maskinen
Eksempler på ansøgninger
Eksempler på CV'er
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Vikar regnskab/kontor

Ansøgning og jobsamtale

Specialister i rekruttering af medarbejdere til regnskab og kontor
www.regnskabsjob.dk

Få gode råd, om hvad du gør og ikke gør. Måske lettere end du
tror!
ia-fremtid.dk

Produkter:
Joomla kursus
Korrekturlæsning

Så er
Tekstmaskinen.net
på Facebook

Hans Nygaard
Lupinvej 23, 2.th.
2200 København N
Tlf. 33 44 55 66
Mobil 88 88 77 66
E-mail hans.n@privat.dk

Klik ind og bliv fan.

Rekrutteringscentralen
Att.: Bitten Senior
Kærgade 77
2300 København S

København, 4. december 2005

Stilling som rekrutteringsansvarlig
I Søndagsavisen har jeg den 17. marts 2005 set, at I søger en rekrutteringsansvarlig og vil i den forbindelse gøre
opmærksom på mine kvalifikationer til den ledige stilling.

Se ansøgning
Rådgivning, registrering
og fornyelse af domæner
i hele verden.

I tilbyder et uformelt miljø, der er præget af entreprenørånd. Det er lige mig! Igennem venner og bekendte kender jeg
desuden jeres firma som en spændende og alsidig arbejdsplads med både personlige og faglige udviklingsmuligheder.
Derfor søger jeg job hos jer.
Siden 1998 har jeg været ansat som HR Assistant hos Sølv og Stjerne A/S, hvor jeg har fået omfattende erfaring med:

www.siminn.dk

Hjælp Til Bedre CV
Få professionel hjælp til
ansøgningen, CV'et og
jobsamtalen.
www.jobzonen.dk

Få Hjælp Til
Ansøgningen
Få skrevet en
jobansøgning, som virker
hos Katja Grevsen
www.katjagrevsen.dk

Karriere indenfor SAP ?
Har du altid haft lyst til at
blive specialist indenfor
SAP ?

·
·
·
·

Annoncering
Screening
Interviews
Test og ansættelse

Som det også fremgår af mit CV, kan jeg tilbyde relevante kvalifikationer og en velfunderet erhvervserfaring inden for
arbejdsområdet, som jeg kan anvende til at styrke jeres aktiviteter. Det næste trin i min karriere vil være en stilling
som den, I har opslået, hvor jeg kan bidrage med min brede erfaring fra og store interesse for arbejdsområdet.
Mine største personlige styrker er min effektivitet og mit engagement. Jeg er, hvad man kan kalde en
"problemknuser", og god til at motivere dem, som jeg skal samarbejde med - også i pressede situationer. Bl.a. har jeg
tidligere været primus motor for et nyt testsystem, som vi indførte for et par år siden hos Sølv og Stjerne A/S.
Samtidig føler jeg, at jeg er i god kontakt med både mine omgivelser og mig selv.
Jeg håber, at denne ansøgning vil føre til en personlig samtale, hvor jeg kan uddybe mit CV og min motivation for
jobbet.

Venlig hilsen

Hans Nygaard

rookie.prosapia.dk

Opret dit CV i dag
Besøg StepStone og
opret dit CV med billede i
dag!

Bilag: CV
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www.stepstone.dk/cv

2 dages hjemmesidekursus
Tag på kursus i Joomla! CMS og få din egen hjemmeside og masser af muligheder med hjem
Se mere her...
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