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Hej [namn]!

Om Ni värderar en anställd som är driven, målmedveten, effektiv och har en varm personlighet ska Ni
rekrytera mig. Min högsta ambition är att jobba inom livsmedelsbranschen, och då främst inom
produktutveckling, och Er verksamhet på [företag] tilltalar mig starkt. Jag är övertygad om att jag
skulle kunna tillföra Er mycket om jag fick chansen för under mina sista akademiska år har jag arbetat
mycket med produktutveckling i skottland såväl som i mitt examensarbete.

Anledningen varför jag vill vara en del av just Ert företag är att jag tror ni värderar innovativt tänkande
och ni har en verksamhet som tilltalar mig starkt då jag har möjlighet till personlig utveckling inom
det yrkesområde som är ett av mina största intressen. [mer företagsspecifikt och varför de fångar mitt
intresse]

I skottland utvecklade jag produkter inom bryggeribranschen där flera pilotprojekt innefattade att
producera stora batcher av öl och tillföra olika tillsatser för att sedan undersöka sensoriska
förändringar samt analysera de kemiska sammansättningarna. Projekten innefattade bl.a.
litteraturstudie, försöksplanering, laborativt arbete på industriell utrustning i pilotskala, studier av
processernas teori, dynamik och framtagning av egna experimentella data behövliga för att lösa
problemställningen. Livsmedelskurserna ökade min kunskap om livsmedelsproduktionens möjligheter
och begränsningar och att ge en vetenskapligt baserad helhetssyn på livsmedel avseende
processteknik, funktionella egenskaper, näringsvärde och kvalitet samt problemlösning. Mitt
examensarbete involverade att undersöka om olika koncentrationer av naturligt förekommande
fettlipider kunde påverka och i så fall förbättra de fysiska egenskaperna hos bröd. Jag extraherade och
renade upp fettlipiderna från sädesslag som sen integrerades i brödbakningen vilket gav mig värdefull
vetenskaplig samt praktisk erfarenhet från idé till produkt.

Jag inspireras av att genomföra utmanande projekt i en grupp där jag oftast har en förmåga att leda och
lyfta fram allas starka sidor, sammanföra dem och i slutändan nå uppsatta mål. Exempelvis var den
egenskapen till stor nytta, i en omfattande kurs i projektform vid namn processteknik för bioteknik-
och livsmedelsindustrin. Jag tog en ledande roll i den utmanande uppgifter och där gruppen som helhet
fick högsta betyg. Examensarbetet utvecklade min självständighet i problemlösningen och att arbeta
mot långsiktiga mål. Genom att jag varit mentor samt studerat åtskilliga gånger utomlands har jag fått
andra nödvändiga erfarenheter och jag finner det t ex lätt att fort engagera mig med nya människor och
skapa ett varmt och effektivt arbetsklimat. Dessutom har mina ansvarsfulla arbetsuppgifter i flygtornet
på Arlanda utvecklat min organisationsförmåga och stresstålighet.

Detta sammantaget tror jag kan vara till stor nytta vid utvecklingen av livsmedel eftersom jag
erfarenhetsmässigt kan strukturerat ta an uppgiften och effektivisera mitt arbete. Min stora fallenhet
för matlagning kan även förse mig med nya tankar och perspektiv. Jag tror som sagt att mitt intresse
för arbeta med produktutveckling visar sig i det engagemang och kreativitet jag kommer tillföra Ert
företag.

Jag ser fram emot att ha ett personligt möte med er.

Med vänliga hälsningar,
Anders Söderling


