
Ansøgning om studiejob hos Proshop.dk i Århus 
 
Jeg har læst jeres stillingsopslag af 28. februar og 
søger hermed denne stilling. 
 
Jeg  er en 27 årig datamatiker, og jeg nu i gang med 
at læse en professionsbachelor i webudvikling på 
Erhvervsakademiet i Århus. 
Jeg er meget interesseret i et deltids studiejob, hvor 
jeg kan gøre brug af min viden og interesse indenfor 
IT. 
 
Som det vil fremgå af vedlagte CV, har jeg en solid 
erfaring indenfor webdesign samt salg, ligesom det vil 
fremgå, at jeg har overordentlig stor kendskab til alle 
former for fotoudstyr og 
billedbehandlingsprogrammer. 
Jeg har gennem mange år haft IT-hardware i alle afskygninger som en af mine store 
interesser. Jeg har blandt andet bygget min egen 3D printer og altid bygget mine egne 
pc’ere. 
I er velkomne til at tjekke min konto hos jer, som vil give et indtryk af at jeg har gjort brug af 
jeres produkter til dette. 
Jeg betragter derfor mig selv som lidt af en “tekniknørd”, som I efterspørger. 
 
Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil kunne leve op til jeres forventninger i relation til kundekontakt, 
hvor jeg har stor glæde af mine erfaringer fra såvel Peter Kjær Marketing, 5R Marketing og 
Billed-expressen. Hvilket jeg henviser til det i mit CV. Især hos Billed-Expressen har jeg 
brugt meget tid på kundeservice i alle former. Jeg er herfra vant til at tale med alle typer af 
kunder uanset disses alder og tekniske udgangspunkt. 
 
Jeg behersker naturligvis såvel dansk som engelsk flydende, både mundtligt og skriftligt, og 
har også kendskab til norsk og svensk blandt andet som følge af samarbejdet med det 
svenske moderselskab i Billed-Expressen. 
 
Jeg kan genkende mig selv i alle de af jer oplistede punkter, og ikke mindst det forhold, at 
jeg gennem de seneste 3 år har haft min egen momsregistrerede virksomhed, især har givet 
mig en sund ballast i relation til at være  

- Relationsskabende 
- Tålmodig 
- Selvstændig 
- Stabil 

Hertil kommer, at jeg betragter mig selv som en person med humor og stor lyst til at arbejde i 
et frisk miljø hvor tingene går stærkt, og man fungerer som et team. 



 
Jeg vil kunne påtage mig arbejde de fleste dage efter klokken 12.00 og også i weekenden. 
Tirsdag og torsdag er i øvrigt undervisningsfrie i dette semester. 
 
Jeg er bosiddende i Odder sammen med min kæreste Helena der arbejder som laborant. 
Jeg har egen bil, og vil ikke være afhængig af bustider. 
 
Jeg håber min ansøgning har jeres interesse, og står naturligvis til rådighed såfremt I måtte 
have spørgsmål, ligesom jeg naturligvis stiller mig til rådighed for en eventuel personlig 
samtale, hvor I kan lære mig bedre at kende. 
 

Referencer 
I forbindelse med min egen virksomhed har jeg blandt andet udført en del arbejde for 
Advokatfirmaet Strauss & Garlik. Min kontaktperson der er Claus Bonde Mikkelsen, og I er 
velkomne til at kontakte ham som reference. Claus’ mail er cbm@advohus.dk og hans 
mobilnummer er 21913865. 
Ligeledes er I velkomne til at kontakte lederen af Billed-Expressen i Danmark - Simon Rye. 
Simons mail er: simon@billedexpressen.com og hans mobilnummer er 27636541. 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
Lasse Bang Strauss 
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