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9998 Storbyen


Analytisk planlegger søker nye utfordringer!

Viser til et hyggelig og spennende møte hos dere fredag 4. oktober, et møte som satte i gang noen tankeprosesser hos meg vedrørende fremtiden og videre utvikling - og tillater meg derfor å sende inn en åpen søknad til dere.

Jeg har siden 2003 vært ansatt hos Arbeidsgiveren AS hvor jeg har hatt ulike roller gjennom årene. Ble ansatt som ansvarlig for kurs og kompetanse avdelingen der jeg hadde ansvar for undervisning og oppfølging innen jobbsøking. Tok raskt del i økonomiarbeidet i bedriften, og i 2005 gikk jeg over i stillingen som administrasjonsleder, samt nestleder og 1. juli 2015 gikk jeg over i stilling som IT leder.

Jeg har vært, og er fortsatt involvert i mye av det som skjer i bedriften. Det kan nevnes administrasjon, økonomi, lønn, personal/rekruttering, IKT, datastøtte for kollegaer og deltakere, ledergruppe, oppfølging og veiledning, kvalitetssikringssystem, websider, anbud og annet forefallende arbeid i bedriften. Jeg vil av mange bli sett på som både allsidig og fleksibel.

Jeg kjenner meg veldig godt igjen i deres kvalitetspolitikk, og er en person som vektlegger grundighet og struktur, samt har en positiv holdning der jeg ønsker å yte service til både kollega og kunde. Ser på meg selv som en dynamisk og analytisk person med stor arbeidskapasitet, og er vant med å ha flere baller i luften samtidig. Jeg ser alltid konstruktivt på nye utfordringer og søker stadig ny kunnskap.

Som nevnt så er jeg på utkikk etter nye utfordringer, og hvem vet – kanskje jeg kan bli en nyttig ressurs for dere i fremtiden. Om dere skulle finne meg og min kompetanse interessant, så stiller jeg mer enn gjerne opp til en samtale for å fortelle mer om meg selv og hva jeg tenker jeg kan bidra med.

Med hilsen
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