
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
In mijn expeditie naar de volgende stap naar persoonlijke en professionele ontwikkeling aansluitend op 
mijn loopbaan, vond ik uw vacature van Service Professional Bankwezen. Deze heeft moeiteloos mijn 
strenge selectieprocedure doorstaan en is na een versnelde procedure bovenop de stapel ‘solliciteren’ 
beland. Met grote interesse en bevlogenheid bied ik u hierbij dan ook mijn sollicitatie en fulltime 
beschikbaarheid aan. 
 
De grote affiniteit die ik voel in een zakelijke en professionele omgeving maakt het helder dat mijn 
voorkeur wederom sterk uitgaat naar het bankwezen. Met grensoverschrijdende contacten komen mijn 
meertalige communicatie en sociale vaardigheden tot hun recht. [Bedrijf] staat bekend om haar 
professionele werkwijze en een breed georiënteerde range van clientèle op internationaal niveau. 
Vertrouwd met de inhoud en ontwikkelingen van de business en de aard van service vormt [Bedrijf] 
voor mij veruit de meest aantrekkelijke werkomgeving.  
 
Het was voornamelijk het serviceresultaat wat mij in voorgaande en huidige functies zoveel energie op 
heeft geleverd. Het fantastische gevoel om een klant op proactieve wijze te bedienen en hiermee 
verwondering en klanttevredenheid op hoog niveau te realiseren, is de motor achter mijn gedreven 
manier van werken.  
Mijn kennis en ervaring vertaal ik naar professionele (Internationale) communicatie waarmee ik 
vertrouwen schep bij de cliënt.  
 
Mijn talenten komen het best tot hun recht in een omgeving waar een gezonde dosis werkdruk het 
beste in me naar boven haalt. Onder andere hierom denk ik mijn voldoening in de functie van Service 
Professional Bankwezen te kunnen vinden. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Jouw Naam 
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