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Hvordan viser man i ansøgningen, at man er dygtig? 

Jeg er ofte den som får ansvar for at oplære nye kollegaer. Jeg tror selv, det er fordi jeg både er 
faglig stærk og evner at dele min viden på en god måde. 

Hvordan viser man, at man er tillidsvækkende eller ansvarsfuld? 

Jeg får ofte hurtigt et stort ansvar i mit job. For eksempel fik jeg allerede i prøvetiden betroede 
opgaver, som man normalt skal have været ansat længe for at få.  

Hvordan viser man, at man er selvstændig? 

Det er vigtigt for mig, at jeg kan påvirke min arbejdsdag og selv beslutte hvad der er gode 
løsninger for mine kunder. Jeg holder mig inden for de aftalte rammer og udfylder rammen ved 
anvende min sunde fornuft og dømmekraft. Det plejer mine chefer at sætte pris på. 
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Hvordan viser man, at man er resultatorienteret? 

Det er vigtigt for mig, at nå mine mål på jobbet. Jeg taler ikke bare om de officielle mål, men også 
om de mål som jeg selv sætter for mit arbejde. Når jeg når ét mål, så sætter jeg straks nye. Det 
giver mig energi, at fokusere på de milesten jeg når undervejs. I mit seneste job satte jeg mig for, 
at skabe værktøjer som kunne effektivisere mit arbejde. Det var en stor tilfredsstillelse. 

Hvordan viser man, at man er kreativ? 

Mine kollegaer kommer ofte til mig, hvis de er kørt fast i et problem og savner nye friske øjne på 
sagen. I de situationer plejer jeg at kunne se nye og ofte oversete veje til en løsning. I mit seneste 
job har det betydet, at vi som afdeling er lykkes med at få indtil flere patenter i hus. Flere af mine 
gode idéer har fundet vej til markedet og det gør mig stolt. 

Hvordan viser man, at man er engageret? 

Jeg er kendt som ham der siger ja til nye tiltag. Jeg påtager mig normalt også ekstra opgaver for at 
helheden kommer til at fungere. Mine kollegaer nyder ofte gavn min hjælpsomhed. 

Hvordan viser man, at man er udadvendt? 

Jeg har let ved at kontakte kunder og kollegaer, selvom jeg ikke kender dem i forvejen. Derfor 
kommer jeg også hurtigt i gang, når jeg starter et nyt sted.  

Hvordan viser man, at man er serviceminded? 
 
Jeg nyder at give kunderne noget ekstra når de handler med mig. Det kan være et lille tip til 
hvordan de kommer videre med det projekt de har i gang i. Det kan også være at jeg viser dem, 
hvordan et stykke værktøj virker. Jeg opsøger dem selv i butikken og jeg kan se på deres reaktion 
at de bliver både glade og også lidt overraskede over mit engagement. 
 

Flere eksempler på hvad du skal skrive i ansøgningen 
 
Hvor finder jeg en skabelon i Word til en motiveret ansøgning? 
Hvordan svarer man på en jobannonce? 
Hvor kan jeg ellers se flere eksempler på ansøgninger? 
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