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Hit med jobbet Steen Kræmer Rasmussen Hent PDF Hvordan sørger du for – trods al konkurrencen fra andre
jobsøgende – at netop din ansøgning slipper igennem nåleøjet og får dig til samtale? Det giver denne bog dig
svar på.
I Hit med jobbet lærer du at forbedre dine jobansøgninger. Med garanti. Bogen giver dig en grundig
gennemgang af, hvordan hvert af ansøgningens elementer skal skrues sammen, og du får råd og vejledning
om alt fra skriveteknik over arbejdsproces og udseende og til det indledende researcharbejde.
Den er lettilgængelig, spækket med eksempler og indeholder et omfattende kapitel med typiske spørgsmål og
svar. Men dér, hvor Hit med jobbet virkelig skiller sig ud fra andre guides, er i sin introduktion af den
professionelle personlighed: indkredsningen og formuleringen af netop det, der gør dig fagligt unik – og
dermed interessant for arbejdsgiveren.
Hit med jobbet hjælper dig til at skrive en ansøgning, der får opmærksomhed, fordi den er anderledes: Den
handler mere om jobbet og arbejdsgiveren, end den handler om dig selv. På den måde giver bogen dig de helt
konkrete værktøjer til at fortælle arbejdsgiverne, hvorfor det er dig, de skal satse på.
Og så er det for øvrigt helt ligegyldigt, om du har en lang videregående uddannelse, om du er butiksassistent
eller lagermedarbejder. Alle, der søger job gennem skriftlige ansøgninger, kan bruge værktøjerne i denne bog.
Og de virker!

Hvordan sørger du for – trods al konkurrencen fra andre jobsøgende
– at netop din ansøgning slipper igennem nåleøjet og får dig til
samtale? Det giver denne bog dig svar på.
I Hit med jobbet lærer du at forbedre dine jobansøgninger. Med
garanti. Bogen giver dig en grundig gennemgang af, hvordan hvert
af ansøgningens elementer skal skrues sammen, og du får råd og
vejledning om alt fra skriveteknik over arbejdsproces og udseende og
til det indledende researcharbejde.
Den er lettilgængelig, spækket med eksempler og indeholder et
omfattende kapitel med typiske spørgsmål og svar. Men dér, hvor Hit
med jobbet virkelig skiller sig ud fra andre guides, er i sin
introduktion af den professionelle personlighed: indkredsningen og
formuleringen af netop det, der gør dig fagligt unik – og dermed
interessant for arbejdsgiveren.
Hit med jobbet hjælper dig til at skrive en ansøgning, der får
opmærksomhed, fordi den er anderledes: Den handler mere om
jobbet og arbejdsgiveren, end den handler om dig selv. På den måde
giver bogen dig de helt konkrete værktøjer til at fortælle
arbejdsgiverne, hvorfor det er dig, de skal satse på.

Og så er det for øvrigt helt ligegyldigt, om du har en lang
videregående uddannelse, om du er butiksassistent eller
lagermedarbejder. Alle, der søger job gennem skriftlige ansøgninger,
kan bruge værktøjerne i denne bog. Og de virker!
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