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2011-088247: Chef for Overborgmesterens Sekretariat 

Jeg henviser til jeres annonce hos Jobindex om den ledige stilling som Chef for Overborgme-
sterens Sekretariat, som jeg hermed ansøger. 
 
Som det fremgår af mit vedlagte CV, har jeg 25 års erfaring indenfor ledelse, salg, forret-
ningsudvikling og som specialist, som jeg har bestridt på højeste niveau. Jeg har læst jeres 
stillingsbeskrivelse, og bekræfter både at kunne bestride den ledige stilling samt at udvikle, 
effektivisere, kvalitetsforbedre og afbureaukratisere hele kommunen med samtlige medar-
bejdere (!), som du nok vil give mig ret i, at der er behov for (?), og som du vil kunne forstå 
ved en OBJEKTIV gennemlæsning af denne ansøgning og særligt mit vedlagte CV? 
 
Siden 2009 har jeg valgt at arbejde som forfatter på fuld tid, hvor jeg har skrevet om, hvor-
dan vi som mennesker kan forbedre vores adfærd, kommunikation og arbejdsmoral - og 
samfundssystem - for at alle kan få et bedre og gladere liv.  
 
Imidlertid har jeg været tvunget til at være tilmeldt Jobcentret som jobsøgende for at mod-
tage indkomst (kontanthjælp), og jeg har herunder i perioder været tvunget i beskæftigel-
sesarbejde som gartner i Brede Park og hos Falck i Lyngby, først som ”assistent” og nu som 
udvikler af systemer, processer og mennesker for at forbedre ledelse, kvalitet og effektivitet. 
 
Jeg har udført dette arbejde imod mit ønske, som derfor har krævet min bedste indstilling 
for både at gøre mit bedste og for at opnå gode relationer med alle mennesker, og dette er, 
hvad jeg har gjort, som har medført, at jeg og kommunen modtager tilbagemeldinger om 
mig som: ”Jeg har aldrig set noget lignende” og ”jeg er imponeret”.  
 
Dette er sådan, at jeg altid har arbejdet også i mere traditionelt arbejde som Account Mana-
ger, Business Development Manager og leder og dette via en personlig beslutning om altid at 
gøre mit bedste og at behandle mennesker, som jeg selv ønsker at blive behandlet.  
 
Jeg har nu brug for en højere indkomst, og det skulle derfor glæde mig, om du vil starte med 
at læse mit CV grundigt for at forstå, at indholdet af dette udtrykker sandheden om mit ar-
bejde - det er min INDSTILLING til arbejde, som betyder, at jeg gør et bedre arbejde end an-
dre, ikke at jeg er bedre end andre (!) – og dette er også årsagen til, at jeg vil være den bedst 
egnede kandidat til den ledige stilling. 
 
Er du villig til at mødes for at modtage det første indtryk af mine personlige kompetencer (?), 
og måske at prøve mig af på samme måde som Falck (?), som efter i starten at have under-
vurderet mig som ”ham fra kommunen”, nu har valgt at bruge mine virkelige kompetencer 
for at udvikle deres virksomhed. 
 
 
Venlige hilsener fra 
 
 
Stig Dragholm 

STIG DRAGHOLM ���� VINKELVEJ 20, 2. TV ���� 2800 KGS. LYNGBY 
TELEFON: ”STIG.DRAGHOLM” VIA SKYPE  � EMAIL: stig.dragholm@gmail.com 

NB: Som en ”bonus” kan I modtage løntilskud fra kommunen, 
som både gør mig ”bedre” og ”billigere” end andre!  

I kan gøre jeres bedste ”køb” nogensinde. Hvad siger I? 
 


