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Forretningsorienteret talnørd med stor passion for analyser 
Jeg har med stor interesse læst stillingsopslaget til jobbet som Business Analyst på jobindex.dk. Min 
motivation for at søge stillingen er, at jeg kan kombinere projektlederrollen og min passion for analyse af 
data. Derfor ser jeg det som helt oplagt at være med til at udvikle og drive analyser hos XXX. Ydermere 
tiltaler det mig meget, at XXX er en ambitiøs arbejdsplads hvor der er rig mulighed for faglig og personlig 
udvikling. 
 
Gennem flere år i konsulentbranchen ønsker jeg nu at komme om ”på den anden side af bordet”. Jeg kan med 
denne baggrund tilbyde bred erfaring med projektledelse samt rapportering af en lang række forskellige 
analyser. 
 
Talnørden bag skærmen 
Jeg har det daglige ansvar for at drive og udvikle HR målingerne i interresearch. Samtidig har jeg bred 
erfaring med eksterne analyser, eksempelvis kundetilfredshedsmålinger. Tilsammen betyder dette en dyb 
indsigt i de analysebehov, der kan opstå forskellige steder i en organisation – både interne og eksterne 
analyser. 
Jeg trives godt i arbejdet med større datamængder og behandling deraf i eksempelvis Excel og SPSS. 
Endvidere sætter jeg en ære i at udarbejde værdiskabende rapporter og formidle analyseresultaterne – både 
for den enkelte medarbejder, afdelingslederen og koncerndirektionen. 
 
… og den forretningsorienterede 
Jeg er vant til at have en bred kontaktfalde, da jeg dagligt samarbejder med medarbejdere på forskellige 
niveauer i en organisation – medarbejdere med hver deres analysebehov. Denne erfaring vil jeg kunne bruge 
hos XXX, når jeg skal identificere hvilken viden de enkelte interessenter i XXX har behov for.  
Samtidig finder jeg det at være serviceminded som en selvfølge i det daglige arbejde.  
Det er en helt naturlig del af min hverdag at holde mange bolde i luften. For at gennemføre alle de ting jeg 
gerne vil, uden at gå på kompromis med kvaliteten eller detaljen, er det essentielt, at jeg arbejder 
struktureret og prioriterer mine opgaver for at kunne overholde deadlines og nå målene. 
 
Jeg er dermed en medarbejder, der er proaktiv af natur og ikke er bange for at tage ansvar. Jeg arbejder 
struktureret og følger alle opgaverne til dørs, hvilket i nogle situationer betyder at der skal ydes en ekstra 
indsats. 
 
Som person vil jeg beskrive mig selv som glad og imødekommende i samværet med andre, samtidig med at jeg 
udviser forståelse for forskellige mennesker og kulturer. Disse egenskaber bruger jeg dagligt i mit samarbejde 
med mine kolleger og i kontakten med kunderne. 
 
Ansætter I mig, vil I få en medarbejder, der har en bred erfaring som projektleder med mange forskellige 
analysetyper. Med min arbejdsiver og mit engagement vil jeg sætte en ære i at arbejde for XXX, hvor jeg med 
min erfaring kan være med til at præge udviklingen af analyser. 
 
Jeg håber meget, at jeg har vagt jeres interesse og vil se frem til at uddybe ovenstående ved en samtale. Da 
jeg sidder i en uopsagt stilling bedes I behandle min ansøgning fortroligt. Jeg glæder mig til at høre fra jer! 
 

Med venlig hilsen 
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