
 

Personligt brev 

 

Jag är en glad och positiv hen, som är intresserad av att få nya erfarenheter och träffa nya 

människor. Initiativtagande person som är beredd på det mesta som kommer till mig. Jag 

är taggad och väldig hungrig på att lära mig nya saker.  

Jag vill alltid ta ett steg framåt i mitt liv. Jag tycker att jag är vågad person som vågar står för 

det jag tro på och står för de jag säger. Jag tror på mig själv samtidig så är jag lyhörd och vill 

lyssna och utveckla. Jag är beredd på att lösa svåra situationer då är jag flexibel, noggrann och 

brinner för det jobbet jag gör. Dessutom älskar jag att arbeta! 

 

Arbetsuppgifterna jag haft har ställt höga krav på min ansvarsfullhet, självständighet och 

engagemang. Allra bäst jobbar jag när jag har en uppgift som är omväxlande och som får mig 

att utvecklas.  

 

Jag jobbar bra i alla lägen, självständigt eller i ett team. Som ledande person är jag stark och 

väldig lojal, då jag alltid är ärlig och plikttrogen. Jag är en väldigt självständig och flexibel 

människa och kan jobba mycket.  

Jag har alltid varit intresserad av att jobba och kommunicera med och för olika människor. 

Det har jag tidigare fått erfara i mitt jobb som telefonförsäljare. Min vilja och mina ambitioner 

är att bemöta och hjälpa människor på bästa sätt.  När jag som telefonförsäljare utvecklades 

även mitt tålamod drastiskt. I dagens läge är jag mycket tålmodig. Att hjälpa människor att nå 

sina mål, på ett enkelt och ledande vis, har länge varit ett utav mina mål. Alla har rätten till att 

ha ett värdigt och oproblematiskt liv, oavsett hälsa, klass eller nationalitet.  

På fritiden så tycker jag om att vara tillsammans med min familj och umgås med mina vänner. 

Jag ser fram emot ett personligt möte där jag kan berätta mer om mig själv och vad jag kan 

bidra med. 

Vänlig Hälsning 

Namn Namnsson 

 

 


