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At skrive den gode ansøgning er ikke nemt. Udfordringen er at 
skræddersy din ansøgning til lige netop det job, du søger. Derfor 
findes der heller ikke en færdig skabelon, som altid kan bruges.

Til gengæld er der en række almengyldige elementer, som enhver 
god ansøgning til Fjernvarme Fyn bør rumme. Det er dem, som gør, 
at din motivation brænder igennem på papiret. Og det er dem, som 
kan give os lyst til at lære dig nærmere at kende.

Derfor har vi samlet nogle råd og anbefalinger i denne folder. Vi 
håber, at de kan hjælpe dig godt på vej til at skrive den gode og mo-
tiverede ansøgning.
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Hvorfor lige netop dig?
 
Konkurrencen på arbejdsmarkedet er stor. Og vi får ofte mange 
ansøgninger, når vi leder efter en ny kollega.

Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt kan aflæse din motivation for at 
søge ansættelse hos os. Hvad er det, der gør, at du er den rette til 
stillingen?

At ”brænde” for et job eller et fagområde er en god start. Men vi 
vil gerne vide mere om, hvad der skaber din indre brand. Hvorfor 
søger du lige netop denne stilling?
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Det handler altså om, 
hvordan netop DU med 
dine kvalifikationer, 
interesser og person-
lighed kan gøre den 
berømte forskel hos 
Fjernvarme Fyn

”

”
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Husk at reflektere
Den gode ansøgning er ikke skrevet på samlebånd. Den er person-
lig og reflekteret i forhold til den konkrete stilling. Nogle gange er 
det svært ikke at forfalde til de almindelige klicheer, som ofte er 
skrevet i den bedste mening. Men uden refleksion og skræddersyet 
uddybning fortæller disse ord ikke meget om lige netop dig.

Vi vil gerne have dygtige medarbejdere, som har en masse gode 
kvalifikationer. Og vi vil gerne høre om dine. Men husk altid at præ-
sentere dem i forhold til den stilling, du søger. Altså, hvordan dine 
faglige og personlige fortrin, din passion, din ildhu og dit engage-
ment passer ind hos Fjernvarme Fyn.
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Mennesket bag ordene
Vi læser ofte ansøgninger, som er tæt beskrevne med ansøgerens 
mange faglige kvalifikationer. Og det er vigtigt.

Men vi vil også meget gerne vide noget om personen bag de flotte 
resultater.

Og husk, at forskellige egenskaber og personlige kompetencer kan 
være en fordel i forskellige sammenhænge. Vær derfor positiv og 
først og fremmest ærlig, når du fortæller om dig selv. Så har vi et 
bedre grundlag for at vurdere, om det er dig, vi søger.

Hvem er du bag eksa-
menspapirerne og de 
faglige præstationer?

”

”
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Hvem er vi så?
 
Det er svært at skrive et personligt brev til en person, man ikke 
kender. Det samme gælder, når du skal skrive en reflekteret ansøg-
ning til en virksomhed, du endnu ikke har mødt.

Fjernvarme Fyn er en stor og kompleks virksomhed med mange 
forskellige opgaver og afdelinger. Men vi har en rød tråd, en slags 
virksomhedens DNA, som går igen på tværs af afdelinger og med-
arbejdere. Det har vi formuleret i vores værdisæt, vores mission og 
vision.

Det kan gøre ansøgningen lettere at målrette, hvis du tager aktivt 
stilling til, hvordan du passer ind i denne sammenhæng.

Du finder vores mission, vision og værdier på vores hjemmeside 
www.fjernvarmefyn.dk under ”Om Fjernvarme Fyn”.



Vil du vide mere?
Vi håber, at disse råd har gjort din opgave med at skrive den gode 
ansøgning lidt lettere.

Hvis du vil vide mere om virksomheden, kan du finde mange nyttige 
informationer på vores hjemmeside www.fjernvarmefyn.dk.

Hvis du har brug for flere informationer om selve ansøgnings-
processen, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mathias 
Petersen på telefon 21 30 38 17.

Vi glæder os til at lære dig at kende.


