Gode overskrifter til ansøgning
Industri og Håndværk
Blikkenslager, VVS

• Målrettet og selvkørende VVS’er
• VVS/energimontør som fokuserer på kvalitet og finish
• Erfaren blikkenslager med hænderne skruet godt på

Murer

• Stensikker murer er klar til kamp
• Murer med fundamentet i orden

Elektriker, El installatør

• Elektriker med stød i – søger job…

Produktion og fabrik

• Kvalitetsbevidst, hurtig og lærenem produktionsmedarbejder med stort kendskab til xxx – klar til at starte
i morgen

Smed – svejser

• Flair for teknik, service og kvalitet

Lagermedarbejder

• Personen, der kan løfte tunge byrder, serviceorienteret lagermand

Gartner, dyrlæge,
landbrug

• Jeg er ikke til at tryne, ansøgning som medarbejder
på ornecentral
• Træerne vokser ikke ind i himlen - når jeg går i gang

Maler, autolakerer,
værksted

• Mekaniker, der er klar til at give den gas
• Automekaniker med alsidig erhvervserfaring søger
job
• En farverig maler

Mejeri, slagter, bager

• Friskbagt bager med krummer i

Guldsmed

• Guldsmed med hænderne rigtig skruet på

Blomsterbinder

• Sig det med blomster – ansøgning som blomsterbinder
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Chauffør, flyttemand

• Ansvarsbevidst og effektiv C-korts Chauffør
• Morgenfrisk Chauffør
• Jeg vil være med til at løfte jeres byrder

Maskinsnedker –
tømrer

• XXX, klar til at udvikle sin maskininteresse

Montør

• Kranmontør, der vil bringe xxx til tops
• Montør, der er tændt på faglig udvikling og specialproduktion
• Flair for teknik, service og kvalitet

Arbejdsmand

• Stabil og loyal arbejdsmand
• Jeg vil være med til at løfte jeres byrder

Informationsteknolog
IT-supporter

• Supporter – der er med til at gøre en forskel for kunderne
• Datadisciplin gør hele forskellen

IT-konsulent

• Konsulent – I’ll make IT work

Webdesigner

• På forkant med de grafiske trends
• Omdanner jeres budskaber til kvalitets webdesign
• Finger på pulsen og sans for detaljen

Programmør - systemudvikler

• C#-udvikler – mindre bureaukrati – færre møder –
men mere kode

Ingeniør og teknik
Bygningskonstruktør

• Tværfaglig profil – løser opgaverne i samarbejde
• Skarp hjerne med tværfaglig erfaring
• Ejerskab og initiativ til holdbare byggetekniske løsninger
• Faglig ballast til at skabe de bedste løsninger for kunderne
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Maskinmester - maskiningeniør

• Styr på produktionsprocesserne
• Murer med fundamentet i orden

Farmakonom - farmaceut

• Patienterne og sikkerheden kommer altid først
• Den rigtige vejledning er altafgørende

Veterinær

• Veterinærsygeplejerske der er klar til at løbe stærkt

Ledelse og personale
Freelancekonsulent

• Selvstændig og handlekraftig med de rette forbindelser
• Effektiv og selvstændig er nøgleordene

Skoleinspektør – institutionsleder

• At være en del af en skole, der understøtter elevernes udvikling
• Nærværende og tillidsfuld ledelse – effektiv chef

HR-konsulent – personalekonsulent

• Med en bred palet af kompetencer:

Projektleder

•
•
•
•

Salgschef - marketingchef

• Stærk drive og passion for salg
• Sikrer og udvikler ambitiøse vækststrategier

Projektleder med Hjerne og Hjerte
Den fødte projektleder med…
Ledelse med resultater og engagement
Analysemedarbejder med fokus på veldokumenterede effekter
• Proaktiv og effektiv projektleder med branchekendskab

Handel og service
Postbud

• I regn og slud skal jeg nok komme ud
• Ansvarsfuld og effektivt postbud

Dagplejer

• Jeres børn i trygge hænder
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Butiksassistent/ekspedient

• Døren er altid åben hos mig – klar til jeres butik
• Når salg og service går hånd i hånd
• Talegaverne er i orden – målrettet sælger

Vicevært – pedel

• Blæksprutte med ekstra ben i næsen og 8 arme

Frisør – kosmetolog

• Energisk og passioneret frisør
• De nyeste trends og styles

Køkken, tjener, hotelreceptionist

• Kok, der kan få maden til at smage som mor kunne!
• Jeg brænder for madlavning, uden at det brænder på
• Super service og glade smil

Rengøring, vinduespudser

• Her kommer Mutter med Kost og Spand
• Pletfri service, når I ansætter mig

Salg og kommunikation
Indretningsarkitekt,
designer

• Skræddersyet arkitekt
• Arkitekt med bred viden, der kommer med de kreative ideer
• Cutting edge løsninger og gennemtænkte designs

Ejendomsmægler

• Dagens oplevelse kan ikke gøres om

Konsulent

• Netværksskaber, og resultatorienteret konsulent
• Med lommerne fulde af visitkort, og de rigtige kontakter
• Ambitiøs og passioneret ambassadør på vej til xxx

Redaktør, journalist,
fotograf

• Sproghaj, der brænder for effektiv kommunikation

Account manager,
salgskonsulent

• Når salg og service går hånd i hånd
• Motiverende sælger med vinderinstinkt
• Ingen tvivl! Jeg er jeres næste booker

Phoner, telemarketing, salgskonsulent

• Kundeservice er ikke bare en afdeling – det er en attitude
• Talegaverne er i orden – målrettet sælger
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• Kickstarter jeres salg/nye marked
• Leverer kundeoplevelser i særklasse
• Brænder for at levere verdensklasse-salgssupport
Marketing

• En sælgers bedste redskab er ørerne – at lytte til
kundernes behov

Undervisning
Bibliotek, arkivar,
museum

• Informationerne er derude – og jeg kan finde dem!
• Oplevelsesskaber

Lærer

• Klasselærer som vægter Helhed – Faglighed - Livsglæde

Pædagog, pædagogmedhjælper

• Jeg vil gerne skabe relationer, pædagog til jeres institution
• Pæda’KOK – jeres næste pædagog, der er en ørn til
madlavning
• Skal vi sammen løfte det enkelte menneske til et meningsfuldt liv?

Studievejleder, erhvervsvejleder

• Tillidsvækkende, hjertevarm og handlekraftig

Kontor og økonomi
Kunderådgiver,
bankrådgiver, forsikring

• Økonomi er mere end bare tal og kolonner

Indkøber

• …Dynamisk indkøber, der skaber resultater…

Jurist, advokat

• Erfaren jurist til effektiv lovarbejde og sagsbehandling
• Skaber de gode klientløsninger

Kontorassistent/elev

• Kontorassistent med salgstalent
• Allround og selvstændig kontorassistent
• Bredt branchekendskab – engageret – initiativrig
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AC-medarbejder

• Finder de rigtige løsninger og skaber holdbare resultater

Eksport, supply
chain

• Omkostningsminimering – optimering –effektivitet i
samme pakke

Tolk, korrespondent

• Giv mig sætningen – og jeg oversætter

Sekretær, receptionist, omstilling

• Navigerer i en dynamisk og foranderlig hverdag

Bogholder, controller, revision

• Jeg har orden i knapperne, ansøgning som bogholder
• Strategiker, der spiser Excel og økonomiske analyser
til morgenmad!

Social og sundhed
Lægesekretær

• Den første kontakt med patienterne skal være positiv

SSH – SSA – Omsorgsmedhjælper

• Hjertevarm omsorgsmedhjælper
• Fleksibel, humoristisk og omsorgsfuld vikar

Socialrådgiver, familiekonsulent

• Empati – overblik – Handlekraft, er de nøgleord der
beskriver mig

Tandplejer, klinikassistent

• Jeg fylder jeres huller ud – tandklinikassistent hos jer

Ergo – og fysioterapeut

• Bevægelse og aktivitet i fokus
• At finde de rigtige løsninger for borgeren

Generelle
•
•
•
•
•
•
•

Veloplagt, stabil og pligtopfyldende medarbejder søger nye udfordringer
Jeg vil være med, hvor tingene sker – derfor denne ansøgning til jer!
Jo hårdere du arbejder, desto heldigere bliver du
Stræber efter at levere resultater ud over det sædvanlige
Selv i ordbogen kommer Arbejde før Succes
Selvkørende XXX med stort drive for XXX
Kvalitet – Resultater – Drive
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•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg vil skabe resultater – og når altid i mål
To dage er sjældent ens – Fleksibel XXX
Den næste ambassadør for XXX
Sort bælte i XXX
Jobbet jeg har ventet på
Stræber altid efter at være den bedste til kundeservice m.m.
Jeg er Danmarks dygtigste XXX
Breaking News:...
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