
AMBITIØS OG STRUKTURERET HR-KONSULENT MED PASSION FOR DET 
OPERATIONELLE HR



Jeg har en bred faglig profil med hovedfokus på HR og efter at have læst jeres 
jobopslag, er jeg ikke i tvivl om, at jeg kan være jeres nye HR Konsulent. Jeg er drevet af 
at skabe resultater og elsker at omsætte strategier og behov til handlinger, der skaber 
værdi for både forretningen og for medarbejdere. Jeg trives med administrative 
arbejdsopgaver og finder det yderst tilfredsstillende, når mit arbejde er velorganiseret 
og struktureret. Jeg er opsøgende i forhold til ansvar, har masser af humor og 
muligheden for at blive en del af en ambitiøs og dynamisk organisation som XXX, 
motiverer mig meget. Konkret kan jeg tilbyde jer en HR-profil, som med et smil på 
læben yder service på tværs af afdelinger og funktioner. Ingen opgave er for lille og jeg 
giver altid en hånd med, hvor der er brug for det. Jeg har erfaring med 
lønadministration, håndtering af data, rekruttering, on-boarding, afvikling af 
medarbejdere samt en masse andre HR relevante områder, som gør mig til et relevant 
og stærkt match til stillingen.



Som jeres nye HR Konsulent vil jeg blandt andet:

 Yde kompetent HR support og sparring til ledere og medarbejdere i forbindelse 
med HR relaterede henvendelser og forandring. Jeg er en problemløser og har altid 
fået stor ros for min effektivitet, overblik og positive indstilling til opgaver. Jeg 
navigerer professionelt og proaktivt i et foranderligt miljø hvor jeg gerne deler min 
erfaring og ekspertise. Jeg er vant til at supportere lederne med faglig sparring 
omkring alt fra ledelse, medarbejdersager, personalejura og andre relevante 
henvendelser.

 Varetage rekruttering A-Z, i form af CV-screening, interview, personlighedstest, 
forhandling etc. Jeg har erfaring med både on-boarding og afvikling af 
medarbejdere, men også udvikling og forfremmelser og ser disse opgaver som en 
helt naturlig del af mit arbejde. Jeg er tryg ved alle processerne og har gjort mig i 
dette på mange og flere forskellige niveauer.

 Tage ansvar for HR-projekter på flere niveauer om det er koordinering af processer, 
implementering eller udvikling af politikker, udarbejdelse af personalehåndbøger 
mm., så ligger det mig ikke fjernt. Jeg er vant til at berøre en bred flade af 
HR-opgaver og har både været en del af udvikling, implementering, evaluering og 
optimering af disse. Jeg arbejder struktureret med øje for effektiviseringer i 
opgaveløsningen og vil derfor sikre en løbende vedligeholdelse, udvikling og 
kvalitetssikring af både projekter, processer, HR-systemer og data.



Mine største personlige styrker er min effektivitet og mit engagement. Med mig som 
jeres nye HR Konsulent får I en kollega med en bred profil, som brænder for effektive 
administrative og stratgeiske processer som understøtter forretningen. En kollega som 
motiveres af et godt sammenhold samt et godt arbejdsmiljø. Jeg er meget udadvent 
og social, jeg brænder for at gøre en forskel og opnå gode resultater. Jeg er selvstændig, 
har nemt ved nye opgaver, og i det daglige arbejde finder jeg, at det er en selvfølge at 
levere service og faglighed på et højt niveau. Det er for mig yderst motiverende at 
udvikle mig, tage ansvar og være medvirkende til at skabe værdi. Samtidig er jeg en 
teamplayer og tror på, at teamwork rykker en forretning langt.

Jeg håber min profil har vækket jeres interesse, og ser frem til en personlig samtale, 
hvor jeg får mulighed for at uddybe mine kvalifikationer, samt blive klogere på jeres 
hverdag hos XXX.



De bedste hilsner

XXX 



