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Betreft: spontane sollicitatie - vlotte pen zoekt ondersteunende/redactionele functie

Geachte
U en ik kunnen wellicht nog wat voor elkaar betekenen. Als werkzoekende licentiaat in de Germaanse
filologie vind ik mijn meug niet via de uitzendkantoren. Iedere keer ik ze probeer duidelijk te maken dat
ik een job zoek die in de eerste plaats met taal, teksten en communicatie te maken heeft, vertellen ze
me met een meewarige blik dat redactionele jobs niet echt in hun aanbod zitten, en bieden ze me
prompt een job aan als commercieel bediende binnendienst. Ik moet dan telkens de neiging
onderdrukken om gillend buiten te lopen.
Ik probeer het eens op deze manier: communicatie- en reclamebureaus aanschrijven om me persoonlijk
voor te stellen. Eventjes heel kort: ik ben een dame met een voorliefde voor taal en teksten, en ben op
zoek naar een ondersteunende, redactionele functie in de wervelende wereld van communicatie.
Wat kan ik u bieden? Een degelijk niveau, een vlotte pen, een goede viertaligheid
(NL, E, FR, D) en een uiterst flexibele inzetbaarheid: ik kan teksten op papier zetten waar je steil van
achterover slaat, ik kan zeer goed met computers en software overweg, kan in alle onbescheidenheid
eigenlijk alles aan en werk administratief zeer vlug, geconcentreerd en nauwkeurig. Verder beschik ik
over een uitgesproken klantgerichtheid waardoor mensen graag zaken met me doen. Maar bovenal ben ik
een zeer gedreven iemand, heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een pak levenservaring en
een heel zonnige, optimistische en sociale natuur waardoor ik met tal van uiteenlopende soorten
mensen overweg kan.
En last but not least werk ik zéér graag.
Voor de details verwijs ik u graag naar mijn curriculum vitae als bijlage. Laat u me wat weten als mijn
profiel u iets zegt? Voor een gesprek met u maak ik me onmiddellijk vrij.
Met vriendelijke groet

Christine Bonheure

