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Hit med jobbet Steen Kræmer Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Forfatteren, der har undervist over
2.000 jobsøgende, gør op med 30 års skabelon for den gode ansøgning. Din professionelle personlighed skal i

spil, og hvordan det gøres, viser han i denne bog.

Med din professionelle personlighed får du sat fokus på det, der gør dig fagligt unik. Du får dermed helt
konkrete værktøjer til at vise din kommende arbejdsgiver, hvorfor det er dig, hun skal satse på.

Bogen giver dig ikke et Quick-fix, men hjælper dig med at gøre en målrettet indsats, der bringer dig tættere
på det helt rigtige job. Alle jobsøgende, der er villige til at gøre noget ekstra for at få et job, kan have glæde
af denne bog. Og det er i øvrigt ligegyldigt, om du har en lang videregående uddannelse, er butiksassistent

eller lagermedarbejder.

Værktøjerne i bogen er for alle. Og de virker!

Steen Kræmer Rasmussen er uddannet journalist og afholder kurser om kommunikation, herunder
jobsøgning. Han har gennem de seneste ni år undervist jobsøgende i at skrive jobansøgninger og holder

kurser og foredrag om samme emne.
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