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Profiltekst 1 – Financial controller
Jeg er uddannet Financial Controller. Min erhvervserfaring indenfor økonomistyring, regnskab og 
revision har bekræftet mig i, at jeg brænder for administration og driftsøkonomi. Af denne grund 
er jeg ikke i tvivl om, at mit kommende job skal være med dette i fokus. Som Financial Control-
ler hos Jysk Transportservice kan jeg bl.a.: 

- udarbejde månedsregnskaber og årsregnskab 
- effektivisere og optimere processer
- udvikle Business Intelligence-løsninger 
- sprede godt humør

Profiltekst 2 – Fabriksarbejder/pakkerimedarbejder
Jeg har arbejdet indenfor produktion og pakkeri og trives godt med jobs, hvor jeg kender opgaven 
til bunds, og hvor jeg skal bruge mine hænder og kræfter. Jeg er mødestabil og altid frisk på at 
give en ekstra hånd, hvis en kollega har brug for hjælp. 

Profil tekst 3 – Lederstilling
Når en stor del af min arbejdsdag består i at motivere, udvikle og støtte medarbejdere frem mod 
et fælles mål, er jeg i mit rette element. Jeg har en anerkendende tilgang til andre mennesker, 
og som leder er jeg også opmærksom på at gå forrest, når det er nødvendigt. En foranderlig 
hverdag i Social- og Sundhedsforvaltningen med mange deadlines vækker min lyst til at lykkes 
med udfordringerne – i samarbejde med kollegaer, borgere og kommunale samarbejdspartnere, 
som jeg møder med en humoristisk tilgang og et positivt livssyn. Ved at have øje for alles kval-
iteter og kompetencer skaber jeg gode resultater.

Profiltekst 4 – Pædagog
Som pædagog bidrager jeg til at skabe glade, nysgerrige og sunde børn gennem leg og aktiviteter, 
der styrker børnenes selvværd og selvtillid. Min anerkendende tilgang fører til, at børnene får 
succesoplevelser og oplever øget trivsel. Siden 2009 har jeg bl.a. arbejdet ud fra principperne i 
Mary Fondens Fri for mobberi, hvor forståelsen for hinandens forskelligheder og de sociale 
relationer børnene imellem vægtes højt. Det motiverer mig at lære børn gensidig respekt for 
hinanden og at danne tætte relationer. Det er en gave for mig at være medhjælpende til, at det 
enkelte barn udvikler sig og opbygger stærke sociale og personlige kompetencer. 
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Profiltekst 5 – Akademiker
Som konsulent hos x virksomhed kan jeg optimere salget ved at sammentænke it-funktioner og 
marketing og skabe leads. Min uddannelse i kommunikation og humanistisk informatik har klædt 
mig på til at udvikle, planlægge og iværksætte kommunikationsindsatser på tværs af platforme, 
hvor data, it og kreativitet skaber synergi. Jeg er i mit es, når jeg bidrager til, at it- og kommu-
nikationssystemer giver mening for brugerne, eller jeg analyserer data og omsætter indsigter til 
god, forståelig tekst og praksis. Foruden et godt humør, der smitter, så har jeg også et godt 
projektledergen, der kan ses i en travl hverdag, hvor jeg er ganske god til at samarbejde, prior-
itere opgaver og nå i mål med dem. 

Profiltekst 6 – Ansvarlig rengøringsassistent 
Jeg er en grundig og pligtopfyldende rengøringsassistent, der sætter en ære i at passe mit job. 
Som medarbejder på et mindre kursuscenter, har jeg erfaring med alsidige opgaver indenfor 
rengøring, kantine og klargøring, og jeg er vant til at arbejde selvstændigt. Jeg er fleksibel med 
arbejdstider og opgaver. Detaljerne skal være på plads, og det er jeg god til at sikre, at de er.

Profil tekst 7 – Cand. jur med bred juridisk faglighed
En solid forståelse indenfor det juridiske aspekt af begrebet fast ejendom og erfaring med 
ansættelsesretlige kontrakter, inkassobetaling og klient- og kundekontakt er et udtryk for min 
brede juridiske spændvidde. Det er samtidig et godt eksempel på min nysgerrighed og min 
generalistviden, som jeg kan trække på som jurist hos x virksomhed/afdeling. Jeg kan ikke kun 
skære en sag til hurtigt og levere professionel juridisk rådgivning. Rollen som ekstern konsulent 
hos Megafood ApS og en hverdag, som leder i restaurationsbranchen, fyldt med spørgsmål, 
ønsker og forventninger fra kunder og kollegaer, har rustet mig til at håndtere en travl arbejdsdag 
med mange sager og klienter.
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Profiltekst 8 – Kok
Kok med bronzemedalje og en passion for både det nordiske og franske køkken
10 års erfaring fra det franske og nordiske køkken, hvor inspiration og gode traditioner går hånd i 
hånd med en evne til at kreere nye retter, nærer min kærlighed til mit fag. Jeg er god til at 
arbejde for/med holdet – med en anerkendende og involverende tilgang i kombination med gode 
instrukser har jeg en tæt dialog med mine kolleger, der sikrer, at vi lykkes sammen. Min uddan-
nelsesmæssige baggrund gør også, at jeg både er stærk ift. markedsføringen af vores køkken og 
skaber gode resultater, når vi taler om køkkenprocent. Titlen som Årets kokkeelev i Scandic 
Koncernen og en fin afgangseksamen krydret med en flidspræmie er gode eksempler på min 
faglige stolthed og kærlighed til kokkefaget, som jeg bringer ind i det køkken, hvor jeg arbejder 
som kok.

Profiltekst 9 – Cand.merc
Ambitiøs og målrettet, cand.merc. i International Marketing og en stor interesse for analyse, 
projekt- og forretningsudvikling. Det er mig kort fortalt. Jeg har prioriteret at opnå praktisk 
erfaring sideløbende med mit studie, hvor jeg har haft projektansvar og beskæftiget mig med 
analyse og forretningsudvikling på fuldtid – det er kompetencer, som jeg kan bringe i spil i 
projekt x hos x virksomhed, hvor jeg bl.a. kan foretage markedsanalyser som skaber indsigt,  
optimere forretningsprocesser og generere leads. Jeg er resultatorienteret og sætter en ære i at 
levere kvalitet til tiden. Mine evner indenfor analyse og min evne til hurtigt at skabe overblik gør, 
at jeg altid er på forkant med planlægningen og koordineringen. 

Profiltekst 10 – Alsidig medarbejder 
Jeg er på udkig efter nye jobmuligheder gerne indenfor produktion, hvor jeg kan bruge mine 
tidligere erhvervserfaring. Jeg arbejder i et højt tempo og ikke bange for at tage fat. Som kollega 
vil I opleve mig som fleksibel og imødekommende. Jeg siger ikke nej til en ekstra vagt og har 
meget sjældent en sygedag.

Karriererådgivning hos Konsulenthuset ballisager

Profil tekster til dit CV



7029 4050 • info@ballisager.com • www.ballisager.com

Profiltekst 11 – Sælger
Erfaren sælger med gode samarbejdsevner og et stort servicegen
Med min mangeårige baggrund som sælger ved XXX har jeg stor erfaring med nysalg og servicer-
ing af BtB-kunder, udarbejdelse og opfølgning på tilbud, og jeg er vant til at være deres troværdi-
ge partner. Dette betyder, at jeg har et meget stort netværk, både privat og arbejdsmæssigt, som 
jeg gerne benytter (tjek gerne min linkedIn-profil ud: xxx-link).

Som person er jeg udadvendt og trives med mange kundebesøg. Jeg får energi af at tage uopfor-
dret kontakt og følge op. Jeg er ikke typen, der sælger sand i Sahara, men lytter til kundernes 
behov – det og mit rare gemyt giver mig ordrer i bogen og glæde ved at gå på arbejde.

Profiltekst 12 – Kommunikation og marketing
Kommunikation, marketing og projektledelse for nogle af verdens førende virksomheder udgør en 
rød tråd i mit professionelle virke. Med mere end 14 års erhvervserfaring har jeg tilegnet mig en 
solid forretningsforståelse, et stort netværk og en stærk profil inden for corporate og consum-
erkommunikation, som både gør mig i stand til at styrke x virksomheds kultur, kendskabsgrad og 
kundetilfredshed. Jeg tager et stort ansvar i alt, hvad jeg gør, og jeg trives med alsidige projekter, 
der er præget af høje krav og udfordringer. Godt samarbejde giver mig stor arbejdsglæde, så jeg 
sætter en ære i at sparre, give konstruktiv feedback og skabe gode resultater i tæt dialog med 
mine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.
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