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ÅPEN SØKNAD. 
 
En entusiastisk, humørfylt og energisk jente på 37 søker nye utfordringer og ønsker å komme i betraktning 
til ledige stillinger i Engineering AS. 
 
Til tross for fine og lærerike år i tidligere jobber mener jeg at det finnes tidspunkter i livet hvor det er 
riktig å forlate det man holder på med, til fordel for noe nytt. Jeg hadde nådd et punkt i min karriere hvor 
jeg for å utvikle meg videre faglig og personlig, følte behov for nye arbeidsoppgaver og miljøforandring. 
Dette gjorde at jeg høsten 2003 startet jakten på en ny interessant, fast arbeidsgiver. Den siste perioden 
har jeg i tillegg tatt et par kortere vikariat. Dagens situasjon gjør at jeg kan tiltre i ny jobb umiddelbart 
dersom ønskelig. 
 
Våren 1999 fullførte jeg et 4-årig studieopphold ved University of Berkeley og oppnådde graden Bachelor 
of Arts with Honours in Business Studies, som tilsvarer norsk siviløkonom. Som det vil fremgå av vedlagte 
CV, har jeg tilegnet meg allsidig erfaring fra forskjellige bransjer. Mine tidligere arbeidsoppgaver har 
vært både interessante og lærerike, og har gitt meg god innsikt i ulike selskapers forretningsmessige 
utfordringer, rutiner, prossesser og organisasjonskultur. 
 
Jeg er åpen for mange nye muligheter, og mener selv at min erfaring og kompetanse er overførbar til 
Deres bransje og kan komme til nytte i stillinger med et krav til en analytisk og strukturert person som tar 
selvstendig initiativ og har gode samarbeidsevner. 
 
Av natur er jeg ambisiøs etter å gjøre en god jobb der jeg vektlegger egenskaper som høflighet, diplomati 
og punktlighet sterkt. Jeg har stor arbeidskapasitet og trives best i et aktivt miljø hvor jeg får brukt mye 
av meg selv.  Etter min periode som vikar i Engineering AS ser jeg at dette er et selskap hvor jeg kunne 
gitt mye av meg selv og gjort en god innsats. 
 
Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Dere, og stiller gjerne opp til samtale om eventuelle ledige stillinger. 
Skulle Dere ha spørsmål kan jeg kontaktes på telefon 900 11 222 eller via e-mail: ma.ha@hotmail.com. 
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