Eksueopmfordpreetl
på en
ansøgning

Analytisk og stra

tegisk cand.mer

c. Int. til Marke
tingafdeling
Jeg læste en spæ
ndende ar tikel i Be
rlingske Tidende
innovative ideer om
søndag den 6. m
kring markedsførin
ar ts om jeres
g af jeres produk
det emne, jeg ha
ter i Thailand. De
r skrevet kandida
t er lige præcis
t
afhandling omkring
med i den udviklin
, og jeg brænder
g, der ligger på de
fo
r at være
tte felt. Derfor de
nne uopfordrede
ansøgning.
Topmotiveret og
med erhver vser fa
ring
Som nyuddannet
cand.merc. Int., er
jeg klar til at brug
analyse og strateg
e min nyeste viden
i. Jeg har er faring
inden for
fra tidligere studie
analyseopgaver og
job inden for mar
strategisk planlæ
ke
dsføring,
gning. Bl.a. var jeg
Coldpli, hvor jeg
messeansvarlig fo
stod for koordinat
r
firmaet
ion
omkring material
og eksternt, mes
er, kommunikatio
seopstilling, mater
n
internt
ial
er via reklamebur
kampagnematerial
eauer, færdiggør
e og praktik på all
els
e
af
e dagene omkring
salg fra standen m
fortæring, persona
.m.
lebemandin

g,

Tilbyde stærk fagli
g profil
Jeg kan tilbyde jer
en medarbejder m
ed en stærk fagli
international mar
g profil, hovedem
kedsføring med Th
ne inden for
ailand som special
kan skabe overbli
e. Jeg har analy tis
k over komplekse
k
profil og
pr
oblemstillinger. Im
kampagner. Proje
plementere og ud
ktkoordinere.
førelse af
Jeg kommunikere
r flydende på både
engelsk og spansk
via mine udlands
og har internatio
ophold under stu
nale er faringer
diet. Desuden ka
og går ikke af vejen
n jeg varetage ad
for ad hoc og fore
m
ini
str
ative opgaver
faldende opgaver.
Som menneske er
jeg
• Struktureret
• Overholder de
adlines og er resu
ltatorienteret
• Analy tisk og
strategisk
• God formidler
både mundtligt og
skriftligt

Fleksibel og klar til
start
Jeg kan være fleks
ibel i form af arbe
jdstider og ansætte
med det samme.
lsesforhold, og jeg
kan starte
En proaktiv medar
bejder med analy
tisk tæft og et sto
rt drive. CV vedh
æftes.
Jeg kontakter jer
i slutningen af ug
en
fo
r at aftale et perso
til at kunne præse
nligt møde, hvor
ntere mig selv yd
jeg ser frem
erligere.
Med venlig hilsen
...

