
Manuskript til “mail” 

 

 

 

1. Hej xxxxx  

Tak for god samtale og tak for din hjælpsomhed.  

Som aftalt hermed mit cv, lad mig høre hvad du/ I tænker? 

Du/I er velkomne til at kontakte mig hvis I har spørgsmål.  

Endnu en gang tak og glæder mig til at høre fra jer/dig. 

Venlig hilsen 

 

2. Hej xxxx 

Jeg kontakter dig fordi vi har brug for din hjælp/vil høre om 

muligheden for Virksomhedspraktik/løntilskud/job 

Om mig selv kan jeg fortælle - Visitkorttale -  

Vil du/i Se mit cv og lad mig høre hvilket du tænker  

 

3. Jeg har brug/vil høre om muligheden for 

virksomhedspraktikant/løntilskuds, ordinær job, - Visitkorttale (Om 

mig selv kan jeg fortælle-  har uddannelse og erfaring eks:  køkken 

medarbejder - kantine medhjælper) 

Til info er xxxxxxxxxxxxxx, dvs. kommer fra erhvervsmarked og kan 

agere selvstændigt  

Venlig Hilsen xxxxxxxxxxxx 

 

 

 



Hvis virksomheder ikke kender til virksomhedspraktik/løntilskud ……. 

 

Kender du /i til de muligheder der findes hos jeres virksomhed /kommunen 

i form af medarbejder i virksomhedspraktik/løntilskud? 

  

Kort om virksomhedspraktik: 

Vi kan eks.: indgå en aftale med 1 op til 4 uger praktik uden økonomi for 

Jer som virksomhed. 

Kort om Løntilskud i din virksomhed (op til 6 måneder i privat virksomhed- 

4 måneder i offentlig: 

Vi kan eks.: lave et løntilskud på ca. 3 måneder, som evt. kan forlænges med 

yderlig 3 måneder, således at der i alt kan ydes tilskud i en samlet periode 

på max. 6 måneder.  

Der ydes refusion op til 83,89 kr. pr. time (https://tinyurl.com/29rvnfsd) 

Jobcenter konsulent vil hjælpe/oprette ansøgningen.  

Du meget velkommen til at kontakte mig, såfremt behovet skulle opstå, lad 

mig høre hvilket du tænker . 

 

Venlig Hilsen   xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/29rvnfsd


 

 

Mail kontakt besøg 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Hej xxxxxx 

Jeg kontakter dig/jer, da jeg fik din mail af en af dine medarbejder 

Visitkorttale: 

Års erfaring inden for køkken/kantine område, varm, kold mad anretning, 

tilberedning af råvarer, opbevaring, hygiejne, renholdelse af områder og 

redskaber. 

Planlægning af indkøb/tilberedning og opbevaring for bl.a. at begrænse 

madspild. 

Tænker at med mine kompetencer og jobønsker at vi måske kunne være et 

match for hinanden, kunne du give mig feedback på mit CV – om jeg kan 

være en del af din/jeres virksomhed på sigt – eller hvilket jeg kan 

dygtiggøre mig i 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hej 

Du taler med xxxxxxxxx  

Jeg kontakter dig, fordi jeg har set jeres annonce angående ny medarbejder 

til xxxx …… 

Kort om dig selv ….  Visitkort faglighed 

Jeg ser mig selv som en kandidat, der passer perfekt til stillingen…. vil 

passer perfekt til jeres stilling/. Det er mit indtryk, at jeres virksomhed har 

det, der skal til over for mine kompetencer og at vi vil være et godt 

match…… 

 Hvad vil du sige til et uforpligtende kaffemøde? 

 Vil du kigge på mit cv? give feedback …………….. 

 

Mange tak for det.  

Aftale jeg sender til (sig e-mail adressen/adressen eller anden info/aftale du 

har indgået/modtaget) …… 

 

 

 

 

 

 



 

God dag    

----------------------------------------------------------------------------------- 

Goddag, du taler med xxxxx. Jeg ringer fordi jeg søger job og efter jeg har 

været forbi jeres hjemmeside, mener jeg, at jeg vil passe rigtig godt til jeres 

virksomhedsprofil.  

Må jeg fortælle lidt om mig selv? 

 

Ja  

 

Visitkorttale - Jeg er uddannet som kontorassistent og har gennemført 

nogle kurser i beskæftigelsesområdet, hvor jeg efterfølgende har arbejdet 

med forskellige administrations opgave som … 

   

   

  

 

Det har vi desværre ikke brug for nu, for vi ikke har budget til at ansætte 

nye medarbejdere. 

Det er helt forståeligt, men jeg tænker at I kan afprøve mig i 

Virksomhedspraktik i op til fire uger. Det er uden økonomi for jer og jeg 

kan være en stor ressource for jer, for som sagt har jeg en del erfaring med 

diverse opgaver, samt har jeg været på arbejdsmarkedet i en del år, er 

stabil og har ikke brug for store ressource i oplæring. På grund af, at jeg 

ikke har små børn, kan jeg arbejde skæve tidspunkter og kan hjælpe i 

periode når skoler/dag institutioner er lukket.  

 



Vi har hørt at der i VP kommer umotiverede kandidater og det er spild af 

virksomhedens tid. 

Det er jeg ked af at høre. Jeg må fortælle at jeg er meget motiveret for at 

komme på arbejde og skabe værdi hos jer.  Jeg kan også fortælle at efter 

VP har jeg mulighed for at fortsætte i løntilskudsordning, hvor I kan få 

suppleret 83,89 kr. pr. time. I op til fire måneder.  

Derfor tænker jeg det er en mulighed for at lære hinanden at kende og 

muligvis kommer jeg til at hjælpe jer med afløsning i sommerperiode.  

Hm… 

Jeg vil også tilføre at det er ganske uforpligtende, og hvis jeg kan få din 

mailadresse, så kan jeg sende mit CV med det samme.  

Det er… 

Mange tak og det er sidste spørgsmål. Passer det jeg ringer igen i morgen 

for at høre, hvad I tænker? 

Ja 

Mange tak for en behagelig samtale. Jeg sender mail med det samme og vi 

tales ved i morgen. 

Alternativ  

Goddag, du taler med xxxxxxx … Jeg ringer fordi, at jeg har læst jeres 

stillingsopslag og i den er jeg meget interesseret i… 

Visitkorttale - …. 

 (Jeg har søgt hos jer et par andre stillinger) og nu tænker jeg, at jeg 

har brug for at høre lidt nærmere, om hvilken profil I søger.  

 Syntes, at jeg har de erfaringer og kvalifikationer i beskriver, men 

hvad kan jeg gøre yderligere for at komme i betrækning til stillingen? 

 



Jeg har læst om de forskellige opgaver og vil gerne spørge om:  

 

Hvad er baggrunden for at stillingen er slået op? 

Vent til du har fået svar inden du taler 

Hvilke opgaver fylder mest?    

Vent til du har fået svar inden du taler 

Hvilken joberfaring søger I mest? 

Vent til du har fået svar inden du taler 

Hvilken baggrund har I i teamet? 

Vent til du har fået svar inden du taler 

Hvad forventer I at jeg kan efter 3 måneder? 

Vent til du har fået svar inden du taler 

Hvordan er arbejdsmiljø i virksomheden? ………… 

Vent til du har fået svar inden du taler 

Det I fortæller lyder meget spændende.  Da jeg bor lige rundt om hjørnet 

vil jeg gerne høre, om jeg kunne komme forbi til et uforpligtende 

kaffemøde og høre mere om opgaver og mærke stemningen hos jer? 

Nej, det har vi ikke tid til det. 

Det vil ikke tage længere end 10 min og jeg kan tilpasse jeres tidsplan.  

Kan du kl. 9:30 i morgen? 

Ja selvfølgelig, ses kl. 9:30 og som sagt jeg kan selv tage min kaffe med 😊 

skal du have kaffe?  

 

 


