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Analytisk og strategisk cand.merc. Int. til Marketingafdeling
Jeg læste en spændende artikel i Berlingske Tidende søndag den 6. april om jeres innovative
ideer omkring markedsføring af jeres produkter i Thailand. Det er lige præcis det emne, jeg
har skrevet kandidat afhandling omkring, og jeg brænder for at være med i den udvikling, der
ligger på dette felt. Derfor denne uopfordrede ansøgning.
Topmotiveret og med erhvervserfaring
Som nyuddannet cand.merc. Int., er jeg klar til at bruge min nyeste viden inden for analyse og
strategi. Jeg har erfaring fra tidligere studiejob inden for markedsføring, analyseopgaver og
strategisk planlægning. Bl.a. var jeg messeansvarlig for firmaet Coldpli, hvor jeg stod for
koordination omkring materialer, kommunikation internt og eksternt, messeopstilling,
materialer via reklamebureauer, færdiggørelse af kampagnemateriale og praktik på alle
dagene omkring fortæring, personalebemanding, salg fra standen m.m.
Tilbyde stærk faglig profil
Jeg kan tilbyde jer en medarbejder med en stærk faglig profil, hovedemne inden for
international markedsføring med Thailand som speciale. Jeg har analytisk profil og kan skabe
overblik over komplekse problemstillinger. Implementere og udførelse af kampagner.
Projektkoordinere.
Jeg kommunikerer flydende på både engelsk og spansk og har internationale erfaringer via
mine udlandsophold under studiet. Desuden kan jeg varetage administrative opgaver og går
ikke af vejen for ad hoc og forefaldende opgaver.
Som menneske er jeg
 Struktureret
 Overholder deadlines og er resultatorienteret
 Analytisk og strategisk
 God formidler både mundtligt og skriftligt
Fleksibel og klar til start
Jeg kan være fleksibel i form af arbejdstider og ansættelsesforhold, og jeg kan starte med det
samme.
En proaktiv medarbejder med drive, analytisk tæft og et stort drive. CV vedhæftes.
Jeg kontakter jer i slutningen af ugen for at aftale et personligt møde, hvor jeg ser frem til at
kunne præsentere mig selv yderligere.
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