
	
	

Så	här	gör	du	din	avslutning	lite	mer	spännande!	
	

1. Jag hoppas att min presentation har gett er en inblick i den engagerade medarbetaren som 

XXX får genom att anställa mig. Ser fram emot ert svar. 

2. Jag ser fram emot en intervju, där jag mer på djupet kan motivera och bekräfta varför jag 

matchar er önskade yrkesprofil. 

3. Mitt CV innehåller information om mina erfarenheter och kvalifikationer. Jag kontaktar dig nästa 

vecka, för att boka tid till ett samtal, där vi kan diskutera om hur ert företag kan använda mina 

färdigheter. 

4. Jag hoppas ni finner mina värderingar och kompetenser värda att bekanta sig med. 

5. Jag är övertygad om att jag kan bidra positivt, både medmänskligt och professionellt, och ser 

fram emot en intervju där jag kan utveckla mer om varför jag anser mig vara lämplig för jobbet. 

6. Jag är angelägen om att träffa dig för en utförligare diskussion om arbetets innehåll och hur jag 

kan lösa uppgifterna. 

7. Jag ser fram emot att höra av er, och hoppas jag motiverat er till att bjuda in mig för en 

intervju. 

8. Jag ser fram emot en intervju, där jag får möjlighet till att ytterligare gå in på djupet om mina 

kunskaper, och får mer insikt i er spännande vardag. 

9. Min expertis inom teknik och ledning är tillgänglig för XXX. Jag är säker på, att när vi träffas 

och diskuterar företagets mål samt mina kvalifikationer, kommer också du vara överens om att 

vi är en match. 

10. Baserat på höjdpunkter och detaljer i mitt CV, kommer du se att jag har exakt den erfarenhet 

och kompetens som ni söker. Jag skulle vara glad över möjligheten, till att mer detaljerat, 

utbyta information om XXX behov och mina kvalifikationer. 

11. Jag hoppas att informationen i denna ansökan gör mig till en av era favoritkandidater. 

12. Jag ser fram emot - vid en personlig intervju - att fördjupa er i min passion, och på vilket sätt 

jag kan bidra till XXX utveckling. 

13. Om du letar efter en anställd som är dedikerad, lojal och har ett stort intresse för XXX, då är jag 

den rätta. 

14. Ni kommer inte ångra det, om ni kallar in mig för en intervju. 

15. Med oddsen 1/400 är jag säker på, att ni kommer se att mina kunskaper är värda att stifta 

bekantskap med. 



16. Jag hoppas verkligen på att bli en del av XXXs team, för det låter utmanande, spännande och 

helt rätt, för mig. 

17. Jag vill därför gärna vara en del av er mycket yrkesprofessionella, kreativa och innovativa 

arbetsplats. 

18. Låt oss träffas, och jag kommer att övertyga er om att ni tjänar mer pengar på mig än det jag 

kostar. 

19. Har du tid för en kopp kaffe? På 15 minuter kommer jag övertyga er om att jag matchar, till 

95%, in på alla era önskemål. 

20. Varför ska ni anställa mig? Eftersom jag har den kompetens och drivkraft som kan stärka ert 

vinnande lag. 

21. Varför ska ni anställa mig? Eftersom jag kan skapa ett extra plus på inkomsterna. 

22. Ni letar efter Sveriges bästa tjänstemedarbetare – därför ska ni anställa mig. 

23. Varför ska ni anställa mig? Eftersom jag har kvalifikationerna, kan göra jobbet och är en 

superbra kollega. 

24. Om ni vill ha fler besökare i butiken, större omsättning, starkare kundlojalitet - allt på en gång – 

då är det mig som ni ska anställa. 

25. Anställ mig, eftersom jag kan öka omsättningen, skapa större kundnöjdhet och minska 

kostnaderna per ny kund. 

26. Vill ni vinna det stora priset, då ska ni anställa mig. 

27. Om ni tycker att min ansökan låter som en bra affär, då är jag bara ett klick bort. 

28. Självständighet, engagemang och lojalitet, det är 3 extra färdigheter som ni får på köpet, när ni 

väljer mig. 

29. Jag är säker på att en anställning hos er kommer vara till fördel för alla. Jag ringer dig nästa 

vecka för att boka tid till en intervju. 

30. Jag anser, att jag med min erfarenhet och mitt engagemang, är en lämplig kandidat för jobbet, 

och även en spännande kollega som kan tillföra ny kunskap, och som kommer gå till jobbet 

med entusiasm och en positiv inställning. 

31. Möt mig ansikte mot ansikte, och få klarhet om hur min bakgrund och kompetens passar ert 

företag. 

32. På grund av budgetnedskärningar har jag blivit avskedad. Därför kan jag, med mycket kort 

varsel, komma in för en intervju, och om kemin känns bra, då kan jag börja redan nästa dag. 

33. Med mig, som er nästa kollega, får ni en bra och stabil arbetskraft, som trivs med ett gott 

skratt, en positiv anmärkning - och som alltid kommer glad till jobbet. 


