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Skriv ett framgångsrikt

ANSÖKNINGSBREV

Arbetsgivare kan få hundratals eller till och med tusentals sommarjobbsansökningar. Ett ansökningsbrev behöver inte vara långt. För att
lyckas med ditt ansökningsbrev, följ dessa tips.
 Uttryck dig kortfattat! Var artig! Var proffsig! Stavningskontrollera texten!
 Skriv tydligt ut vilken plats du söker.
 Betona ditt intresse för platsen och arbetsgivaren.
 Berätta om dina meriter och unika kunskaper som du skulle ha nytta av i uppgiften.
 Du behöver inte ursäkta dig för att du inte har erfarenhet.
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Sommarjobb: www.piuha&bitti.fi
Jag skulle vilja arbeta på Sladd & Bits HelpDesk sommaren 2020.
Företaget intresserar mig eftersom jag skulle önska få arbete på ett
företag som anknyter till mina studier. På fritiden sysslar jag med
datorer och annan elektronik och spelar VR-spel. Jag har spelat spel
på olika plattformar från konsoler till datorer, så jag känner till både
nya och gamla spel.
Jag är första årets datateknolog från Tammerfors. Jag har
arbetat med kundbetjäning tidigare och jag klarade det bra,
trots att det ibland var hektiskt. Mina chefer har sagt att jag är
kundbetjäningsinriktad.
Jag kommer gärna på intervju för att berätta mer om min kompetens
och om mig själv. Jag kan börja arbeta redan i slutet av maj och
vid behov arbeta tre månader. Om ni vill ha mer information kan ni
kontakta mig. Jag kan också ge kontaktuppgifter till mina referenser.

TIITUS LEHMUS

tiitus.lehmus@tuni.fi
+358 686 8686868

Glöm inte att ange dina
kontaktuppgifter.

Ansökan om en plats som diplomarbetare
Jag söker en plats som diplomarbetare i ert företag. Jag är i första
hand intresserad av framdrivningssystem. MotorPower Company har
framgångsrikt utvecklat teknologi som förändrar industrin på många
fronter. Under karriärmässan på campus i november 2019 träffade jag
er företagsrepresentant Lenni Wasa, som uppmuntrade mig att skicka en
ansökan till er.
Jag studerar för tillfället maskinteknik och produktionsekonomi femte
året. I mitt diplomarbete vill jag tillämpa de kunskaper i maskinteknik och
produktutveckling som mina studier och arbetet med min kandidatavhandling
har gett mig. Jag skulle vara särskilt intresserad av att studera
energieffektiva motorer. De senaste åren har jag med stort intresse följt den
prisbelönta, energieffektiva EnviClean-motorns framgång.
Mina studieprojekt vid Aalto-universitetet och min utbytesperiod i Hong Kong
har visat att jag kan arbeta effektivt i internationella team och arbetsmiljöer.
Jag talar flytande engelska och har grundkunskaper i mandarin. Jag har
sysslat med lagsporter i mer än tio år, vilket har hjälpt mig att utveckla min
sociala kompetens. På fritiden spelar jag schack, en hobby som hjälper mig
att koppla av och som också förbättrar mitt öga för detaljer.
Jag flyttar gärna inom Finland eller till ett land i Östasien, och jag är redo att
inleda arbetet i början av april 2020.
Jag ser fram emot en chans att träffa er personligen för att diskutera
möjligheten att utföra mitt diplomarbete i ert företag. Jag återkommer nästa
vecka.

Hällsningar
ARON ALDER

aron.alder@aalto.fi
+358 123 555999

 Om du har träffat en representant för företaget,
kom ihåg att nämna det.
 Kom ihåg att ge dina kontaktuppgifter.
 Be om lov av dina referenser innan du lämnar deras
namn och kontaktuppgifter.
 Spara din ansökan och ditt cv i PDF-format.
 Spara filen med ditt namn, till exempel ansokan.tiitus.
lehmus.2019.pdf

LÄS MER

tektyokirja.fi
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