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Ansökan till tjänsten chef    

Hej!  
  
Söker ni en chef som vågar ta snabba beslut och som har erfarenhet av förvärv?   
Jag söker en arbetsplats som jobbar med hållbar utveckling och erbjuder sina 
chefer variation!  
  
Det som attraherar mig med tjänsten är er uttalade ambition att kombinera 
samhällsnytta och lönsamhet. Jag tycker om ert koncept ”En bättre miljö för oss 
alla” och har redan nu en rad idéer kring hur vi tillsammans skulle kunna 
utveckla ert nya affärsområde för morgondagens konsumenter. Att ni dessutom 
står inför förvärv gör arbetet ännu mer intressant då det är den del av min 
nuvarande tjänst som jag tycker är allra mest utvecklande.   
  
I min roll som VD på Bolaget har jag idag ett övergripande strategiskt ansvar för 
verksamheten och våra tretton medarbetare. Vi har en omsättning på tjugotre 
miljoner och arbetar mot kunder inom hela Norden. Den främsta uppgiften som 
VD har bestått av att förvärva tre av våra största konkurrenter. Arbetet har 
inneburit förhandlingar, avtalsskrivande, uppsägningar och inte minst att få olika 
företagskulturer att bilda en ny helhet med gemensamma mål. Under hela 
processen har jag framgångsrikt arbetat i nära samarbete med chefer och facket.   
  
Jag har också erfarenhet av offentlig sektor, vilket jag ser som en stor fördel 
eftersom många av era kunder återfinns där. Tidigare arbetade jag som 
personalchef på Kommunen. Där ledde jag ett omfattande förändringsarbete 
med nya processer kring medarbetarsamtal, kompetensutveckling, rekrytering 
och lönesättning. Jag lärde mig också vikten av att förankra beslut och hantera 
konflikter. Tiden som personalchef lade grunden för mitt ledarskap som bygger 
på delaktighet och tydlig målstyrning.  
  
Vid sidan av mina anställningar engagerar jag mig ofta ideellt. Jag drivs av att 
göra skillnad och påverka. Att vara ordförande i barnens handbollsklubb och 
utbildare inom Röda Korset är några av de uppdrag jag har just nu.   
  
Idag har jag ett stort nätverk inom industrin, frivilligorganisationer och 
kommuner i Mellansverige. Kontakter som jag gärna tar med mig in i er 
organisation!  
  
Jag ser fram emot att få träffa er och diskutera vidare, jag tror att vi tillsammans 
kan göra en avgörande skillnad.   
  
Med vänlig hälsning 

Förnamn Efternamn 


