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Jeg kan løse opgaver, så det giver overskud på bundlinjen! 

Gennem genbrug, optimering af processer og bund solide analyser kan jeg medvirke til, at 

projekter afvikles effektivt, til tiden og med overskud.  

Via min baggrund som cand.merc.EMF med speciale i analyser, dataindsamling og 

kvalitetsmålinger, kan jeg yderligere bidrage med knapt fem års erfaring fra bl.a. 

Arbejdsskadestyrelsen, hvor jeg var ansvarlig for kvalitetsmålinger og brugerundersøgelser. 

Der hvor jeg er allerbedst og gør størst nytte, er når jeg bruger alle mine alsidige kompetencer. 

Jeg er som menneske nytænkende/innovativ, ser muligheder, og jeg kan tænke abstrakt og 

konkret samtidigt. Yderligere er jeg lidt af en teknisk ’nørd’ med struktur og har samtidig en god 

jordforbindelse. 

Min tilgang til nye opgaver er; ”Hvad er bedst og billigst?” 

Min kulturelle baggrund har gjort, at jeg er meget fleksibel og god til at tilpasse mig. Med finske 

forældre, en opvækst i Estland og mange år i Danmark har gjort, at jeg har taget det bedste med 

fra hvert land. 

Som ’finne’ er det omsorgen for andre mennesker, med min estiske baggrund er jeg målrettet og 

’tingene gøres ordentligt, og det skal se pænt ud’ og med min danske baggrund er det 

venligheden og imødekommenheden, der har præget mig. 

Jeg forstår, hvordan analytikere tænker, og hvordan kreative personer arbejder, da min 

personprofil indeholder begge dele. Høj kvalitet og overholdelse af deadline er en naturlig del af 

min arbejdsproces. 

I første omgang synes jeg, vi vil skal mødes til en uformel snak, så jeg kan ’overbevise’ jer om, at 

jeg er alle pengene værd og kan løse de opgaver, der ligger hos jer. Jeg vedhæfter mit CV til fri 

gennemlæsning. 

Mit ypperste formål er at gøre en positiv forskel på arbejdspladsen, så den vækster og udvikler 

sig. Det kan jeg!  

 

Med venlig hilsen  

Maria Jensen 

Slotsholmen 4 

2100 København Ø 

Tlf. +45 22 16 41 99 

Eksempel på uopfordret ansøgning – cand.merc. 

 


