VICTOR SÖKER JOBB
Victor är förstaårsstuderande i Tammerfors. Vid sidan om studierna har han jobbat på en
hamburgerrestaurang, men inte haft annat lönearbete. Victor håller på att skriva sin första CV, eftersom
han vill hitta en arbetsplats med en mer teknisk anknytning. Uppgiften som han söker har inte varit
lediganslagen. Victor hörde om uppgiften av sin granne, som har gått i pension från lagret. Dessa dolda
jobb kan hittas via bekanta och nätverk.
Han skickar sin ansökan direkt till lagerchefen, vars kontaktinformation han fått av grannen. Företaget
använder inget egentligt rekryteringssystem. Kom ihåg att be din bekanta om lov, om du berättar hans
eller hennes namn.

VICTOR LINDS arbetsansökan som e-post

Hej
Jag söker sommarjobb på Tuscas centrallager. Jag är intresserad av att jobba som lagerassistent. Min
granne Samuel Johansson, som arbetade hos er ännu i fjol, berättade att det ofta är bråttom på lagret på
somrarna. Jag undrar nu om ni behöver extra arbetskraft?
Jag anser att jag lämpar mig väl för lagerarbete. Jag är redo att ta truckkort för att kunna sköta
mångsidigare uppgifter. Vid behov kan jag fortsätta på deltid efter sommaren. Min fysiska kondition är
god, vilket säkert är till nytta.
Jag lär mig snabbt, jag är systematisk och tål bråda tider under arbetsdagen. Jag har fått beröm för dessa
egenskaper på mitt nuvarande arbete på Burgers, där jag har arbetat kvällar och veckoslut. Jag började
studera byggnadsteknik på Tammerfors tekniska universitet i höstas. Därför söker jag arbetsuppgifter
med en teknisk anknytning för sommaren.
Jag kommer gärna och presenterar mig. Jag kan börja arbeta redan i slutet av maj. Jag bifogar mitt CV. Jag
ringer er nästa vecka så att vi kan komma överens om ett möte.
Med vänlig hälsning,
Victor Lind
viktor.lind@email.fi
044-252928
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CV

Bild

Viktor Lind
viktor.lind@email.fi
044-252928
Född 12.2.1997, Tammerfors

Målsättning
-

Sportig byggnadsteknolog vill sommarjobba på lager.
Jag klarar mig väl även i bråda situationer på arbetsplatsen.
Erfarenhet av kundservice och försäljning.

Utbildning
2017–

Teknologie studerande, Tampereen teknillinen yliopisto
Byggnadsteknik (20/300 studiepoäng)

2016

Student, Svenska Samskolan i Tammerfors

Arbetserfarenhet
4/2017–

Restaurangarbetare, Burgers, Tammerfors
Säljer hamburgermåltider, med extraförsäljning av kampanjprodukter som särskilt mål. Deltar
i tillredningen av produkter och städning av restaurangen. För närvarande arbetar jag tre skift
i veckan, på kvällar och veckoslut.

11/2013

Köksassistent, PRAO, Tammerfors stad
Arbetade två veckor i köket på Lammensivu lågstadieskola. Diskade, städade och torkade bord.
Organiserade en omröstning om veckans favoriträtt.

IT-kunskaper
MS Office Word/Excel/PowerPoint (goda), HTML (grundläggande)
Programmeringsspråk: Python (1 kurs)

Språkkunskaper
svenska (modersmål), finska (mycket goda), engelska (mycket goda)

Övrigt
Civiltjänst, Vasa stads huvudbibliotek, kundtjänst, 7/2016–1/2017

Fritidsintressen
Åka mountainbike, läsning och upprätthållning av en Tolkien-fansida.
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