
10 ÅRS ERFARING SOM VIRKSOMHEDERNES  
FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER

Som virksomhedskonsulent i Rødovre Kommune ser jeg en mulighed 
for at fortsætte mit arbejde med virksomheder og borgere. Det er, for 
mig, et meningsfuldt og motiverende arbejde at hjælpe borgerne ind på 
arbejdsmarkedet og samtidig hjælpe virksomhederne med at få den 
rette arbejdskraft.



Stor erfaring med kontakt til virksomheder inden for alle brancher og op 
mod 1000 virksomhedsbesøg bag mig har givet mig en dybdegående 
forståelse af virksomhedernes behov og økonomi. Jeg stræber mod at 
opbygge længerevarende relationer, og har desuden opnået flotte 
resultater med opsøgende salg og rådgivning. Denne viden vil jeg 
bruge til at skabe det rigtige match mellem ledige i Rødovre kommune 
og virksomheder i nærområdet.



Min tilgang til andre mennesker er anerkendende og forstående. 
Det falder mig naturligt at give folk en god behandling, og jeg forstår at 
opbygge en tillidsfuld relation. Kombineret med en pædagogisk erfaring 
som lærer vil jeg motivere ledige til at se nye muligheder på 
jobmarkedet.



Jeg trives med udadvendt og kontaktskabende arbejde og sætter pris 
på selvstændigt arbejde med mulighed for egen tilrettelæggelse. Jeg er 
resultatorienteret og formår at drive mig selv mod målet. Alligevel nyder 
jeg at sparre med mine kolleger og være en del af et godt team.



Jeg værdsætter godt kollegaskab og forsøger selv at være en god 
kollega. Et smil og et godt grin hjælper en travl hverdag og alt andet 
godt på vej.



Jeg ser frem til et spændende møde.

Med venlig hilsen   

Rebekka Skov Larsen

12 34 56 78

Snorresgade 15, 2300 KBH S

rebekkaslarsen@mail.com En fængende 
overskrift der trækker 
på Rebekkas erfaring 
fra en tidligere 
branche, men den gør 
hende også attraktiv 
for den nye 
arbejdsgiver.

I motivationen viser 
hun både hvad hun 
kan bidrage med, men 
også hvorfor hun 
ønsker at skifte 
branche.

Resultater i form af tal 
giver din til din profil 
tyngde og 
troværdighed.

Rebekka forstår at 
fremhæve 
kompetencer fra 
tidligere brancher, som 
kan komme den nye 
arbejdsgiver til gode.


REBEKKA SKOV LARSEN
Erhvervskonsulent



