Jouw Voor- en Achternaam
Adres
Postcode Woonplaats
e-mailadres
telefoonnummer
[aan bedrijfsnaam]
[t.a.v. naam contactpersoon/afdeling (indien relevant]?
[adres/postbus]
[postcode/plaats]

Woonplaats, datum brief
Betreft: Open sollicitatie
Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon],
Hartelijk dank voor het interessante en prettige telefoongesprek van vanochtend, waarin u mij een duidelijk beeld van uw bedrijf en de
bedrijfscultuur heeft gegeven. Hierdoor ben ik nog enthousiaster geworden om een eventuele functie binnen uw bedrijf te kunnen bekleden,
zodra deze beschikbaar is.
Zoals verzocht stuur ik hierbij mijn motivatiebrief.
Mijn Hbo-diploma International Business and Management, heb ik in 2015 aan de Haagse Hogeschool behaald en sindsdien ben ik werkzaam
als allround medewerker bij een familiebedrijf. Door de kleine omvang van het familiebedrijf is mijn werk zeer afwisselend, omdat ik veel
verantwoordelijkheden heb. Ondanks dat ik het hier naar mijn zin heb, wil ik graag een functie in mijn studierichting vervullen.
Het is voornamelijk het internationale karakter van uw bedrijf, en de samenwerking met collegaʼs van verschillende vestigingen die mijn hart
sneller doen kloppen. Hiernaast heb ik jarenlange ervaring met de verkoop van uw producten. Deze ervaring, in combinatie met mijn
oplossingsgerichte houding, maken mij een collega waarop u kunt rekenen om de maandelijkse doelen te behalen. Ik vind het belangrijk dat
zaken goed en geolied lopen tijdens het werk en hier zal ik altijd voor zorgen. Mijn Engelse roots zorgen ervoor dat de Engelse voertaal op de
werkvloer geen enkel probleem is.
Uit ons telefoongesprek heb ik kunnen concluderen dat u regelmatig op zoek bent naar nieuwe collegaʼs. Ik hoop dat deze brief een duidelijk
beeld van mijn enthousiasme over uw organisatie schetst. Meer informatie betreft mijn kennis en vaardigheden, leest u in mijn bijgevoegde cv.
Ik kom graag een keer langs voor een persoonlijke kennismaking en om mijn motivatie verder toe te lichten.
U kunt mij telefonisch bereiken via [telefoonnummer], of per e-mail op e-mailadres.
Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Jouw Voor- en Achternaam
Bijlage: cv

