
I DITT ANSÖKNINGSBREV är det viktigt att du berät-
tar motiveringen till varför du vill söka till just den 
här arbetsgivaren, som du skickar din ansökan till. 
Skriv tydligt ut vilken plats du söker.  

OM DU HAR träffat en representant från arbetsgi-
varen till exempel på en rekryteringsmässa, kan du 
nämna det i din ansökan. Kontrollera att du riktar 
ditt ansökningsbrev till rätt arbetsgivare: om du sö-
ker många olika arbetsplatser kan det slinka med fel 
mottagares uppgifter. Ansökningsbrevet kan vara 
kort. En sida räcker, och den sidan behöver inte hel-
ler vara fylld till bredden.  

ANSÖKNINGSBREV OCH CV ombeds du i allmänhet 
att skicka in via rekryteringsverkyg. I några fall kan 

TIPS OCH EXEMPEL 1: 

ARBETSANSÖKAN
arbetsgivaren önska att du skickar dem per epost. 
Ibland används skilda databaser där du ska fylla i 
de uppgifter som motsvarar ansökningsbrevet och 
CV:t. Fyll i alla fällt noggrant, för arbetsgivaren kan 
komma att göra sökningar på olika sökord i databa-
sen. 

SPARA JOBBSÖKNINGSDOKUMENTEN SOM pdf-fi-
ler och namnge dem smart med ditt eget namn, till 
exempel: ”Benjamin Fallenius ansökan” istället för 
bara ”Ansökan”. Det kan komma hundratals ansök-
ningar till sommarjobbsplatser, så det är viktigt att 
just dina dokument hittas lätt. Följ de instruktioner 
som du har fått för att skicka in dokumenten under 
rekryteringsprocessen. 

Arbetsansökan 
Tuominen Oy
  
Jag skulle vilja jobba på underhållsavdelningen på Tuominen Oy. Jag är intresserad 
av Tuominen som företag eftersom jag vill rikta in mig på bil- och arbetsmaskinteknik 
i mina studier. Det skulle vara fint att få bekanta sig närmare med ett företag i bran-
schen. Jag diskuterade med ert företags representant Bruno Kampinen på ett alumne-
venemang på universitetet och blev ivrig över möjligheten att ansöka om sommarjobb.  

Jag är första årets maskinteknolog från Tammerfors. Jag har tidigare jobbat med sköt-
sel av fastigheter och gillade mitt jobb. Mina chefer har sagt att jag är noggrann och att 
jag kommer bra överens med mina kollegor. Under nästa sommar skulle jag vilja vara en 
del av ett team eftersom jag då kan lära mig mycket av andra. 

Jag kommer gärna på intervju och berätta mer om mig själv. Jag kan inleda arbetet 
redan i slutet av maj och vid behov jobba i tre månader. Jag ger gärna mer information 
om mig själv, så kontakta mig gärna. Jag kan också ge referenser från mina tidigare 
arbetsplatser.

Med vänliga hälsningar 

Benjamin Fallenius 
benjamin.fallenius@tuni.fi
+358 80 444 676 


