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Den virkelig gode ansøgning – eksempel på opbygning

 

Her kan mine kontaktoplysninger stå uden at tage plads på siden

 Dato

Her står den fængende overskrift

- og den er ikke en kopi fra mine andre ansøgninger!

I det første lille afsnit kan I læse, hvorfor jeg lige præcis vil arbejde hos Jer. I får også en 
forsmag på, hvordan jeg arbejder pædagogisk i jobbet hos jer. Og måske også hvilke hold-
ninger, jeg har til faget og til at arbejde med målgruppen. 

Det er her, de vigtigste argumenter står, for at I skal vælge netop mig til jobbet. 

I kan ikke lade være med at læse resten af min ansøgning, når I har læst det her afsnit. 

For I tænker allerede, at hun skal i bunken med dem, der skal til samtale.

Nu kommer I til den midterste del. Her tager jeg udgangspunkt i de ting, I har skrevet i 
jobopslaget og fortalt om, da jeg snakkede med Jer. 

• De ting I godt vil have, at jeg skal arbejde med i jobbet og som jeg er god til

• I kan både læse, om det jeg kan, men også om, hvordan jeg gør det. Og hvis jeg har 
arbejdet med det før, nævner jeg det også her

• Måske har jeg endda stillet det op i punktform, så det er lettere at læse for Jer

Hvis jeg har haft en succes, så står her også et eksempel på en succes fra tidligere lig-
nende job. 

En ting er sikkert. Her er ingen stave- og kommafejl. Jeg har lavet korte sætninger, afsnit, 
deloverskrifter og lix-tallet er ikke for højt. Ansøgningen er pæn at se på, og den fylder 
højst en side. Layout og sprog passer til jeres arbejdsplads. 

I vil sikkert gerne vide lidt om, hvem jeg er som person, når jeg arbejder. Så det, der er 
relevant for jobbet, skriver jeg kort om her. Og jeg skriver ikke bare, at jeg brænder for at 
arbejde med mennesker. I det hele taget er min ansøgning ikke fuld af floskler. Fx er der 
lidt humor i den, i stedet for at jeg bare skriver, at jeg har humor. 

”Show it, don’t tell it”. 

I min afslutning gentager jeg måske det bedste argument for, at I skal vælge mig. Og jeg 
slutter af på en positiv måde. Jeg viser, at jeg tror på, at jeg kommer til samtale, men uden 
at lyde arrogant. I det hele taget afspejler min ansøgning, at jeg har undersøgt den kultur, 
der er på stedet, inden jeg skrev ansøgningen. 

De bedste hilsner, 

Mit navn


