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VAD GÖR MIG UNIK?
Då kommer det svåra, att tala om för er vad som skiljer mig från övriga skaran, vad tusan gör mig unik?
Jag börjar med dem klichéartade orden som snabbt ska beskriva mina styrkor och som inte på något
sätt gör mig unik eftersom nästan alla arbetssökande försöker briljera med dem. Håll tillgodo;

Jag är en ambitiös, positiv, ansvarstagande, lyhörd och fokuserad person som arbetar
kreativt och hårt.
Då har vi fått dem ur världen, phiew! Känner ni redan WOW, honom måste vi ha på intervju? Nä, trodde
inte det heller.
Kanske kan jag övertyga er utan att bli vare sig långdragen eller alltför personlig och jag tänkte därför
sammanfatta mitt yrkesliv och mig själv på så få rader som möjligt och hålla tummarna för att det räcker
för att skapa nyfikenhet.
Min tidigare erfarenhet inom yrkeslivet sträcker sig från eget företagande (en salladsbar, jag vet, lite
udda) till försäljning inom detaljhandel, bilhandel och webbaserade tjänster vilket gett mig kunskaper
inom flera olika områden med mycket kundinteraktion. Just kundinteraktionen har skett på alla sätt
möjliga; via telefon, personliga möten, konferenser, mässor, e-post med flera och det har handlat om
allt från försäljning till kundvård till support.
Den röda tråd (för en sådan finns faktiskt tro det eller ej) som funnits med genom alla år av studier och
yrken är kommunikation. Jag är social av mig och försöker ständigt utveckla min kommunikativa
förmåga att bemöta andra människor på ett bra sätt. Inom de arbeten jag haft har jag satt stort värde i
att komma till avslut anpassat efter kundens behov, vare sig det gällt att sälja in en ny produkt eller att
hjälpa en kund från att explodera av ilska när någonting inte fungerar som önskat. Det mesta kan lösas
och det går alltid att hitta en förståelse mellan inblandade parter.
Fritiden spenderar jag främst med att lägga tid framför datorn arbetandes med något webbprojekt,
fotograferandes ute i naturen eller umgåendes med vänner. I mina unga år så lämnade jag nästan aldrig
sporthallen och jag önskar jag kunde säga jag var lika aktiv idag, men det vore en lögn, nu för tiden blir
det bara lite styrketräning för att hålla igång kroppen. Jag är född och uppvuxen på Öland men är sedan
2011 bosatt i Helsingborg, staden som aldrig är vindstilla, men vad gör det när man har närheten till
havet. Vägen till Helsingborg har gått genom Kalmar, där jag bodde och arbetade i lite över 2 år samt
Växjö, i nästan 4 år, med universitetsstudier inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna på
programmet för Coaching and Sport Management.
Nu efter över 6 år på samma företag söker jag en annan arbetsplats som bjuder på både utmaning och
personlig utveckling. Jag tror, att arbeta för er skulle vara en riktig fullträff. Helt ärligt!

Är ni övertygade ännu?
Om inte, vandra in på michaelandersson.nu och lär känna mig ännu mer.

Michael Andersson

