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Datum: Plaatsnaam, 00 maand 0000
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bied ik u mijn open sollicitatie, alsmede mijn kennis, ervaring, en fulltime beschikbaarheid aan.
Het [Naam Bedrijf] is mij bekend als werkgever. Eerder was ik hier werkzaam in de functie van facilitair
manager van de vestiging Hilversum onder algemeen directeur [Naam], waarmee ik een fantastische
samenwerking heb genoten. Helaas kwam hier wegens omstandigheden een einde aan. Aangezien ik
momenteel weer op zoek ben naar uitdaging op professioneel vlak, in de vorm van een nieuwe job,
keek ik terug op mijn loopbaan en kwam het [Naam Bedrijf] hierdoor weer sterk naar voren.
De goede ervaring met het [Naam Bedrijf] komt onder andere door de informele omgeving waar ik mij
als een vis in het water voel, de diversiteit van het opleidingscentrum met de daarbij behorende
afwisseling in taken en projecten. Het gevoel van waarde te zijn in het [Branche] geeft me het prettige
gevoel onderdeel uit te maken van een groter geheel, waarbij er gewerkt wordt aan de toekomst. De in
de vacature genoemde projecten prikkelen mijn werklust en mijn interesse.
Als leidinggevende heb ik geleerd dat de nadruk altijd dient te liggen op het team als geheel, waarbij de
individuele talenten van de teamleden optimaal worden ingezet. Het constructief samenwerken op alle
niveaus ligt mij ontzettend goed dankzij gerichte communicatie. Het samen behalen van resultaten
levert mij veel energie op. Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie, vind het belangrijk erkenning te
geven en mijn kritiek is altijd opbouwend. Het verwezenlijken van klantgerichte doelstellingen voor
opdracht- of werkgever door middel van correcte sturing van het team, zie ik als de belangrijkste
kerntaak van voorgaande functies.
Samenvattend: Ervaren kracht met brede ervaring, komt graag terug om bijdrage te leveren aan het
bouwen van bruggen. Met veel belangstelling wacht ik op uw antwoord, en stel mezelf beschikbaar voor
extra vragen, informatie en natuurlijk een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,

Jouw Naam

