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Söka jobb spontanansökningar

Karriär &
utveckling

Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta
och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas
vara något långa. Det är dock bättre att göra ungefär
rätt än exakt fel. Att göra ingenting - är helt fel. Att
söka jobb genom spontana ansökningar har för nedanstående varit helt rätt. Här ser du autentiska men
anonymiserade spontanansökningsbrev.

Exempel 1

Anders Andersson
Personalansvarig XX
Uppsala 3 mars 2008
Hej Anders !
Anledningen till att jag skriver till Dig är att jag efter många år i Posten är jag på väg mot nya
spännande arbetsuppgifter, kanske hos XX.
Mina styrkor är framför allt
-

Arbeta med människor
Stor lyhördhet
Att vara spindeln i nätet och gillar att ha många bollar i luften
Stor vana att arbeta med logistiska lösningar inom produktion.

Här kommer ett axplock av mina tidigare arbetsuppgifter.
Jag har bland annat arbetat som produktionschef på postterminalen i Kanikbor. Till min hjälp
att leda och fördela det dagliga arbetet fanns åtta lagledare. Jag hade personal- och
budgetansvaret, vilket bland annat innebar rehabiliteringsärenden, löneförhandlingar med
fackförbunden, coachning av mina lagledare samt ekonomisk uppföljning.
Vid införandet av affärssystemet SAP på Posten arbetade jag som lokal projektledare och
hade därefter rollen som utbildningskoordinator vid införandet av systemet. Att arbeta med
miljö- och kvalitetsfrågor är också en självklarhet för mig. Jag var bland annat delansvarig vid
införandet av ISO 9002 och 14001 på Tomteboda postterminal.
Jag har också arbetat som koordinator mellan ett antal lokala områden och det centrala
projektet inom Servicenätet när Posten införde det Nya Servicenätet, vilket innebar att
Posten flyttade ut en del av verksamheten från postkontoren till externa partners.
Eftersom jag haft arbeten som innehåller allt från att jobba inom projekt i högt tempo med en
stor grupp människor som måste samarbeta till att sitta på kontor och jobba med mer
administrativa arbetsuppgifter har jag både erfarenhet av både självständigtarbete och att
jobba i team.
Jag hoppas att Du tycker att min profil är spännande och att Du eller någon kollega vill träffa
mig framöver.
Jag kommer följa upp detta brev med ett telefonsamtal om cirka 2 veckor.
Med vänlig hälsning
Mats Nilsson

Denna person hade varit arbetssökande i cirka två år. Kärnkompetensen och intresset fanns inom
logistik. Personen valde därför ut
cirka 20 företag i Uppsalaregionen
som alla arbetade med logistik
och skickar detta brev. Ett företag
ringer direkt tillbaka och kallar
honom på intervju. Fyra veckor
senare är personen anställd som
logistiksamordnare.
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Exempel 2

Till personalchef Annika Johansson
Myndighet XX

Västerås 10 januari 2008

Hej!
Jag heter Li Hoc Steiner, marknadsförare med forskningserfarenhet, och har nyligen avslutat
min tvååriga utbildning i Internationell marknadsföring och försäljning i Västerås. Nu håller
jag på att söka arbete inom områden såsom marknadsföring; (från marknadsundersökning till
marknadsutveckling), försäljning, inköp och PR.
Jag kan erbjuda:
Multikulturell bakgrund (kinesisk, svensk och tysk)
Jag är född och uppväxt i Kina och är väl bekant med kinesiska kulturen och språket. 1989
kom jag till Sverige som gäststudent efter att ha studerat till jägmästare. Min man kommer
från Tyskland och vi har två barn som är födda i Sverige.
Kunskap i export och import, marknadsförning, marknadsanalys och försäljning.
Min nyligen avslutade utbildning, i Internationell marknadsföring och försäljning, innefattar
kurser inom företagsekonomiska området. Bland annat inom export- och importkunskap,
marknadsanalys, internationell affärsjuridik och projektledning. Jag har även gjort två
praktikperioder (totalt fem månader) som omfattades av marknadsundersökning och -analys
kring exportmarknaden för svenska företag i Kina.
Arbetserfarenhet i PR, information, marknadsutveckling och försäljning.
Innan jag kom till Sverige arbetade jag i fyra år i ett försäkringsbolag, inledningsvis som
säljare och därefter som ansvarig för bland annat PR. I början arbetade jag i ett dotterbolag i
i södra Kina. Efter tre års framgångsrikt arbete blev jag överflyttad till en tjänst som
chefsassistent på bolagets huvudkontor i Beijing. Dessa arbetslivserfarenheter har givit mig
kunskap i PR, information, marknadsföring och försäljning samt en väl uppbyggd kontaktyta.
Mångårig erfarenhet av arbete inom forskning och utveckling.
Sedan jag kom till Sverige har jag bland annat varit laboratorieassistent, doktorand, forskare
och lärare. Jag har medverkat i olika forskningsprojekt både nationellt och internationellt. Min
långa arbetserfarenhet (15 år) inom universitet har givit mig mycket bred kunskap om
forskning och utveckling.
Erfarenhet i projektarbete, god analytisk förmåga och vana att presentera information.
Som forskare var jag också projektledare till mina forskningsprojekt. Jag hade ansvar för att
ansöka om forskningsmedel, genomföra projekt, analysera- utvärdera och presentera
forskningsresultat. Dessa arbetsuppgifter har givit mig värdefulla kunskaper i projektarbete,
samt god analytisk förmåga, förmåga att arbeta självständigt och vana att presentera
information i tal och skrift på både svenska och engelska.
Jag är en utåtriktad, positiv och initiativrik person.
Några av mina starka sidor är: att våga ta på mig nya arbetsuppgifter och sätta mig in i nya
rutiner, målmedvetenhet, ordningssinne samt förmåga att planera och strukturera
arbetsuppgifter.
Jag önskar att vi kan träffas för att på så vis få jag möjlighet att ge kompletterande
information om mig själv.
Jag ser fram emot en kontakt från er.
Li Hoc Steiner

Denna person hade en forskarbakgrund inom skog och erfarenhet av försäljning och marknadsföring från sitt gamla hemland.
Hennes språk var intensivt men
ibland något bristfälligt. Hon valde
ut 15 arbetsgivare inom 10 mils
radie från sin hemort Västerås.
Skickar detta brev till VD och
personalchef på samtliga bolag/
organisationer och ringer dem
alla. Hon får ett arbete som
inköpare/affärsutvecklare på en
statligt ägd organisation. Arbetet
skapas efter hennes profil. Det
fanns aldrig på annons.
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Exempel 3

1
Lena Karlsson
Personalansvarig XX

Stockholm 14 april 2008

INTRESSEANMÄLAN
Som jag nämnde vid mitt samtal igår har jag arbetat vid samhällsvetenskapliga institutionen
vid Högskolan i Karlstad. Jag har fått ditt namn av Anna Andersson vid EA-enheten, som jag
hade mycket kontakt med i ekonomiska frågor. Jag upplevde universitetet som en
stimulerande miljö där det varit roligt och utvecklande att arbeta och där jag gärna skulle vilja
fortsätta. Jag har flera års erfarenhet av planering och uppföljning på institutionsnivå och vill
gärna arbeta med liknande uppgifter - inte nödvändigtvis av renodlad ekonomiskt natur.
Tidigare arbetade jag på ledningsnivå men är prestigelös och flexibel och gör gärna min
nystart i arbetslivet som assistent eller liknande med ekonomi/administrativa uppgifter.
Jag har varit anställd vid samhällsvetenskapliga institutionen sedan 1983. Mina
arbetsuppgifter var ursprungligen systemering och programmering, sedan med mer
administrativ inriktning. Mitt intresse och mitt strukturerade och noggranna arbetssätt ledde
till att jag de sista åren också skötte budgetuppläggning och uppföljning (på projekt- och
institutionsnivå) samt sammanställde bokslut.
Under många år var jag medlem i ledningsgruppen där min ansvarskänsla och
samarbetsförmåga var viktiga förutsättningar för att bidra till ett bra resultat. Jag har
erfarenhet av projektarbete på alla nivåer. Att skriva protokoll, informationsmaterial och
ansökningar på svenska och engelska var en viktig del av mitt arbete och jag har god
förmåga att uttrycka mig i tal och skrift.
Jag är utåtriktad och tycker om att träffa människor. Parallellt med mitt heltidsarbete har jag
läst kurser både på universitetsnivå och mer hobbyinriktade kurser och engagerat mig i
ideella föreningar. Jag är gift och har två vuxna barn. Jag är mycket road av matlagning.
Dessutom tycker jag om att koppla av med praktiskt arbete i sommarstugan och att gå långa
promenader där med vår hund.
Jag har varit tjänstledig och bott i Tyskland 2001-2005 eftersom min man arbetade
där. När vi 2005 flyttade tillbaka till Sverige bosatte vi oss i Stockholm och
därför sade jag upp tjänsten i Karlstad. Jag har njutit av den tid jag fått bo i Tyskland
som medföljande men känner mig nu sugen på att komma ut i arbetslivet igen. Med
detta brev hoppas jag väcka ditt intresse och kommer om en dryg vecka att följa
upp brevet genom att kontakta dig via telefon eller e-post. CV bifogas.
Vänligen
Lisbeth Holmberg

ST – Söka Jobb – Spontana kontakter

Denna person hade varit arbetslös en längre period och var cirka
60 år och hade sökt hur mycket
arbete som helst på annons men
inte fått napp. Istället valde hon
ut en arbetsgivare som hon kände
för och hade kunskap om och
skickade en spontanansökan.
Hon fick ett nytt arbete inom en
månad.

