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Spontan ansökan ”arbete/tjänst”
Sänder härmed mitt ansökningsdokument + CV..

Med detta dokument vill jag visa mitt intresse att arbeta inom er organisation.

Intro – Jag är en positiv, öppen och social person med bred 
erfarenhetsbank, kombinerat med stor förmåga att se och förstå 
sammanhang och mönster. Min förmåga att ta till mig ny kunskap är hög, 
tillsammans med min vilja att prova något nytt. Vad gäller arbetstider 
fungerar dagtid likväl som skifttid eller mer avancerade upplägg, vardag 
som helg. 

cocoafresh.se – Sedan år 2011 har jag drivit ett företag omfattande hud 
och kroppsvårdande produkter, vilka baseras på egenutvecklade och 
egentillverkande produkter baserade på bl.a. kakaons oljor och fetter; och 
våra produkter har erhållit fantastiska kundbetyg och omdömen (Trustpilot). 
Dock har utvecklingen i Sverige och världen de senaste åren lett till allt för 
höga råvarupriser samt kraftigt bromsat upp både den internetbaserade och
den mycket viktiga försäljningen och marknadsföringen direkt mot kund, via 
våra kära knallemarknader. Med andra ord, det är dags att gå vidare och 
låta mina produkter vara en hobby!

Senaste anställning – Innan företagandet arbetade jag som 
supporttekniker för HP-datorer vid Teleperformance AB i Ljusdal; 
telefonsupport avdelning Norge. Anställningen avslutades på egen begäran 
år 2010 i samband med uppstarten av företaget.

Slutord – Att göra ett gott arbete/tjänst och samtidigt söka förbättringar 
samt lösa problem är särdeles starka driv hos mig och jag är ej rädd att 
prova nya utmaningar. En god arbetsinsats bygger till stor del på kunskap 
och förståelse i kombination med en vilja till att bli bättre för att utvecklas i 
sin roll inom organisationen!

Hör gärna av er om ni vill veta mer, jag svarar gärna på era frågor!  

Med vänliga hälsningar! 

Mikael Åberg
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