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Mellanstad 2010-10-06  
 
 
Hemma Borta AB  
Box 000 
111 11 Hemma 

 
 
 
Ansökan om arbete som hotellstädare; referensnummer 12 
Jag har lång erfarenhet av olika sorters städning. Därför skulle jag 
passa bra för den utannonserade tjänsten som hotellstädare.  
 
Jag började mitt yrkesverksamma liv i en skolmatsbespisning. Där 
lärde jag mig att lösa mina uppgifter på ett effektivt sätt – en hungrig 
skolklass vill man ju inte låta vänta.  
 
När jag sedan lämnade min hemstad, Lillastad, och flyttade till 
Mellanstad började jag arbeta med städning. Firman jag arbetade i 
var specialiserad på golvvård och jag fick snabbt stort ansvar. Jag 
skötte själv en del kundkontakter och timrapportering samt ledde 
arbetsgrupppen när vi gjorde stora jobb. Jag  är noggrann och van att 
utföra jobbet på utsatt tid. 
 
Jag gillar att arbeta i grupp och har lätt att få kontakt med människor. 
För mig är det viktigt att människor i min omgivning mår bra. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
  
 
Inger Svensson  
Prästvägen 3 
111 11 Mellanstad 
00 - 00 00 00  
mail@mail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@mail.com
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Maja Andersson     2010-10-09 
Stora gatan 10 
111 11 Lillastad 
070-000 000 00     
mejl@mejl.com Hyr Hem 

Ulf Green 
Box 000 
222 22  Borta 
 

Serviceinriktad vaktmästare  
Ett trasigt dörrhandtag, en kedja som hoppat ur eller en glasruta som 
haft närkontakt med en fotboll – jag fixar det.  
 
Jag är en händig tjej på 22 år som är intresserad av jobbet som 
vaktmästare på bostadsbolaget Hyr Hem.  
 
På gymnasiet gick jag byggprogrammet och gjorde sedan lumpen som 
maskintekniker. Där jag lärde mig hur man snabbt löser tekniska 
uppgifter av alla de slag.  
 
Jag har även erfarenhet av service. I arbetet som servitris fick jag 
kunskaper som även en vaktmästare behöver. Jag lärde mig till 
exempel att hantera kundkontakter och sprida lite extra glädje.  
 
Mina sociala förmågor har stärkts ytterligare på mina långa resor till 
Indien och Sri Lanka. Att möta människor och praktiska utmaningar 
är det bästa jag vet.  
 
Prata gärna med någon av mina referenser  
Kapten Ola Torstensson 070 - 000 00 00  
Mia Lundström, Restaurang Supermaten 00 - 00 00 00  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Maja Andersson  
 
 

mailto:mejl@mejl.com
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2010-10-09 
 
 
Rektor Hans Vilmersson  
Lärskolan 
Box 333 
333 33 Lärstad 
 
 
Lärare med passion för språk  
Mina första två år i Sverige studerade jag svenska för invandrare. Jag 
är mycket intresserad av språk så det var en rolig utmaning. Samtidigt 
fascinerades jag av hur det kunde vara så enkelt för vissa att lära 
medan andra tragglade samma glosor vecka in och vecka ut utan att 
göra några större framsteg. Så jag sökte jag mig till universitetet för 
att fördjupa mig i pedagogikens mysterium.  
 
Jag är 47 år och kom till Sverige från Iran för 17 år sedan. Sedan fem 
år tillbaka arbetar jag som gymnasielärare på deltid. Jag trivs mycket 
bra med mitt jobb men nu när mitt yngsta barn har börjat skolan vill 
jag arbeta mer. Därför söker jag deltidstjänsten som svensklärare på 
Lärskolan.  
 
Tillsammans med min hustru och mina tre barn bor jag i ett radhus i 
Gröngård. På helgerna åker vi ofta ut till lantstället där vi kopplar av, 
fiskar och går i skogen.  
 
Som person är jag analytisk och pragmatisk. Jag stimuleras av att se 
mina elever växa och utvecklas. Att se hur en elev formulerar en 
rapport, novell eller ett tal för första gången fängslar mig. Språket är 
en nyckel till så mycket i livet.  
 
Vänliga hälsningar  
 
 
Reza Husseini  
070 - 000 00 00  
mail@mail.com  
Lilla gatan 11  
Storastad 111 11  
 
 
 
 
 
 
 



Personligt brev, exempel 4 av 4 
 
Lärstad 2010-10-18 
 
Hållbar El  
Box 444 
444 44 Hållstad 
 
 
Vindkraftsentusiast med civilingenjörsutbildning  
En av de största utmaningarna just nu är att minska människans 
miljöpåverkan. Min utbildning och mitt stora engagemang i 
miljöfrågan gör att jag skulle passa bra som energi- och miljöingenjör 
hos er.  
 
Jag blev klar med min civilingenjörsexamen i energiteknik för en 
månad sedan. Utbildningen var inriktad mot förnybara energikällor, 
främst vindkraft och biobränslen.  
 
Eftersom jag är intresserad av problemlösning var 
civilingenjörsutbildningen ett utmärkt val. Utbildningen har givit mig 
de verktyg som behövs för att kunna möta nya utmaningar som 
energi- och miljöingenjör hos Hållbar El.  
 
Jag genomförde mitt examensarbete på Vindkraft AB. Där gjorde jag 
en miljökonsekvensbeskrivning för etablering av vindkraft i Lillastads 
kommun. Det lärde mig mycket om miljöpåverkan i samband med 
elproduktion. Samtidigt utvecklade jag mitt skrivande och min 
förståelse för hur kommunikation och dokumentation kan vara 
nyckeln till goda relationer med allmänheten. Markägare och 
vindkraftsprojektörer fick genom rapporten en gemensam plattform 
för att kommunicera med fritidshusägarna i närheten.  
 
Som person är jag driven och motiverad att bidra till lösningar på 
olika problem. Jag är engagerad i Naturskyddsföreningen och var 
aktiv i studentkåren. Studietiden var en rolig period i mitt liv och jag 
har byggt upp ett stort socialt nätverk under mina år på Lärstads 
universitet. När jag är ledig gillar jag att åka skidor och klättra.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Mia Karlsson  
Vindvägen 10 
111 22 Villastad 
070-111 111 11 
mejl@mejl.com 
 
 
 


