
Odense, den 1. december 2010 

BSR Industries A/S 
Havnegade 55 
5000 Odense C  

Att.: HR chef, Hanne Nielsen  

Styrk jeres kommunikation! 

 Mangler jeres salgsmateriale gnist og tænding?  
 Og ønsker I at skærpe jeres kommunikation med omverdenen? 

Så læs endelig videre – for her præsenteres I for et kompetent hoved, der har skriftlig og 
mundtlig formidling som sine stærke sider. 

Jeg hedder Marie, er 28 år og har netop afsluttet min kandidatuddannelse i Kommunikation fra 
Aalborg Universitet. Jeg har i løbet af min uddannelse - inklusiv et praktikophold - opnået stor 
indsigt i og erfaring med medieformidlet kommunikation på både strategisk og praktisk niveau.  

Derudover har jeg via mine studiejobs fået afprøvet de tillærte teorier i praksis og dermed 
skærpet min evne til at udføre den svære balancegang mellem teoretisk perfektion og hurtig 
praktisk udførelse. Min solide kommunikationsuddannelse og mine praktiske erfaringer gør mig til 
en skarpsleben kommunikatør, der til enhver tid kan gribe bolden på et kommunikativt brudstykke 
og komponere et færdigt informationsmateriale.  
Jeg ser spændende udfordringer i arbejdet med at markedsføre virksomheden – lige fra den lille 
pamflet til videreudvikling af hjemmesiden.   

Jeg kaster mig også gerne over opgaver, som måske ikke har direkte forbindelse til skrivearbejdet 
– måske opgaver af administrativ eller personalemæssig karakter.  
Jeg har i mine studiejobs fået stor ros for at yde en brav indsats uanset opgavens art og omfang 
samt mit store bidrag til at skabe et godt kollegialt miljø. 

Jeg betragter mig selv som et velfungerende menneske, hvis humør, hjælpsomhed og åbne sind 
gør mig til en vellidt kollega. Et stabilt privatliv med kæreste og alsidige fritidsinteresser gør mig 
til et positivt og udadvendt menneske.  

Jeg er meget motiveret for at mødes og kontakter jer i næste uge for at tale om vores fælles 
fremtid, og hvordan jeg via intern og ekstern kommunikation kan bidrage med at skabe de 
resultater, I ønsker. 

Med venlig hilsen 

Marie Jørgensen 

 

Vedlagt: CV. Andre relevante referencer fremsendes gerne på opfordring 

Eksempel på uopfordret ansøgning - kommunikation 


