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Salgstalent 

Hermed ansøger jeg stillingen som ”salgstalent” (mødebooker for jer og jeres samarbejdspartnere) 
efter at have arbejdet som forfatter på fuld tid i mere end 2 år uden indkomst, som har medført, at 
Helsingør Kommune, som yder mig kontanthjælp, nu har beordret mig mod mit eget frie ønske til at 
søge denne såkaldte  ”hotte stilling” hos jer, som er betydeligt under mine kompetencer, som det 
fremgår af mit CV og min ansøgning, men som jeg ikke desto mindre kan udfylde til ”perfektion”, 
som det fremgår af det følgende: 
 
Hvis I vil ansætte mig, vil jeg blive den bedste sælger, I nogensinde har haft ☺

Jeg fik min første telemarketing erfaring hos Berlingske Tidende i 1980’erne med salg af aviser via te-
lefon om aftenen, og jeg har siden brugt telefonen som kommunikations- og salgsværktøj overfor så-
vel virksomheder som private som en naturlig del af min efterfølgende karriere.  
 
Som det fremgår af mit CV, har jeg en ”overbevisende personlig fremtræden, smittende entusiasme”
og er en ”naturlig inspirator via personlig styrke”, som også skinner igennem telefonen – jeg har gen-
nemslagskraft (!) - og som er årsagen til, at jeg er en bedre telefonsælger end alle andre, som jeg ind-
til dato har arbejdet sammen med, som blev dokumenteret via et kursus, mens jeg arbejdede for Ac-
ta i 2007, hvor vi var 20-25 danske og norske kollegaer, som blev udfordret i en konkurrence om, 
hvem der var bedst til at booke kunder til investeringsmøder via opkald til private om aftenen, hvor 
jeg vandt overbevisende ved ganske enkelt at opnå de bedste resultater! 
 
Hvis I skulle ønske at ansætte mig som telemarketingmedarbejder, beder jeg jer også venligst be-
mærke min ”indstilling og arbejdsmoral” fra mit CV, som betyder, at jeg ALTID gør mit allerbedste ar-
bejde, OGSÅ når jeg arbejder betydeligt under mine kompetencer, som jeg for eksempel OGSÅ gjor-
de, da Lyngby-Taarbæk kommune tvang mig mod mit frie ønske til at arbejde som ”kuli på kontor” (!) 
hos Falck i Lyngby i 5 måneder i 2011, hvor jeg i stedet udviklede hele virksomheden (!), og som gart-
ner (!) i 6 måneder i Brede Park i 2009/10, hvor jeg udførte ”hårdt arbejde”, som ingen andre gad el-
ler ”kunne” udføre (!) og begge steder fik jeg den højeste ros og anerkendelse, som man kan forestil-
le sig, fordi jeg arbejdede bedre end alle andre og havde gode personlige relationer med alle. 
 
Jeg er således ikke for fin til at arbejde efter ”laveste fællesnævner”, selv når jeg bliver beordret til 
det mod mit ønske! Hvis I vil have mig, så kommer jeg, og så vil jeg blive den bedste sælger, I nogen-
sinde har haft! 
 
Jeg kan også løfte hele jeres virksomhed og jer som mennesker op på et LANGT højere niveau 

I er også velkomne til at bruge mine brede forretnings- og lederkompetencer til at hjælpe jer med at 
udvikle jer som mennesker og hele jeres virksomhed i øvrigt indenfor telemarketing og eventuelt øv-
rige områder, som jeg dog ikke kan læse om hverken på Krak eller andre gratis tilgængelige steder? 



Side 2 

Som eksempel kan jeg oplyse, at jeg udviklede produktet og startede salget af LønSikring (suppleren-
de ledighedsforsikring) i Danmark i 2002/03 igennem Fair (og Accent) Forsikring, som det fremgår af 
mit CV, hvor jeg startede salget op fra scratch i et uopdyrket marked først med to af de bedste call 
centre i Danmark – Teleperformance og Excellent (i dag GoExcellent) – hvor jeg også udviklede og 
blev ved med at forbedre salgsmanuskript, uddannelse, salgsstatistikker, kvalitetskrav-/koncept, eti-
ske regler, opfølgningsmøder, forbedringsinitiativer m.v., som jeg implementerede sammen med den 
øverste samt daglige ledelse for call centrene, og først 1-2 år efter, da jeg havde mere end 100 med-
arbejdere til at arbejde for ”mig” og havde bevist, at produktet kunne sælges, besluttede ledelsen for 
Fair Forsikring at starte salget via eget call center ved at kopiere mit salgskoncept, som medførte, at 
måske flere end 200 personer i tre call centre på samme tid solgte produktet til ”familien Danmark”,  
at Fair Forsikring i min tid tjente mange millioner kroner og at hele forsikringsmarkedet kopierede 
konceptet – og med dette som baggrund vil kommunen nu have mig til at arbejde som telemarke-
tingmedarbejder uden rigtigt at tænke på, hvordan man udnytter sine kompetencer bedst muligt ….!  
 
Jeg kender således ALT til, hvordan man etablerer og udvikler det allerbedste call center koncept, 
hvor kvalitet og etiske regler er ligeså afgørende som salg, som mange desværre ikke ”gider” at bruge 
tid på, fordi de er ligeglade, så længe de tjener penge (!) og hvis I ønsker min hjælp til BtB salg, har 
jeg også omfattende erfaring indenfor dette område …. 
 
Jeg kan ganske givet lære jer meget om ALTID at gøre sit ALLERBEDSTE arbejde uden at springe over, 
hvor gærdet er lavest blot fordi, at man er ”doven”, som I kan lære om ”helt gratis” ved at læse og 
implementere mine 10 arbejdsregler, som kan løfte jer op på ”Noma-niveau”, som I kan se et prak-
tisk eksempel på via mit memo her, hvor jeg har brugt Falck som eksempel på en virksomhed, som 
kan opnå LANGT bedre resultater ved en ændring af deres eksisterende arbejdsindstilling samt ved at 
anvende helt ”elementære værktøjer”, som de fleste ikke ”gider” selvom, at alle ved, at ”det burde 
vi”!

Jeg tilbyder jer således et frit valg til at bruge mig enten langt under mit niveau, hvor jeg i givet fald 
vil blive jeres bedste telefonsælger nogensinde, eller at udvikle og løfte jer og hele jeres virksomhed 
op på et LANGT højere niveau end i dag, og I kan ganske givet få mig med løntilskud fra kommunen, 
så jeres udgifter bliver minimale samtidig med, at jeres udbytte bliver maksimalt, hvis I vel at mærke 
er indstillet på at lytte, lære og udvikle/forbedre jer som grundlag for samarbejdet? 
 
Dette er helt elementært sandheden, og det er herefter op til jer at vurdere, om I ”ønsker” at ansæt-
te mig. Jeg er både den bedste og den billigste, så der burde ikke være noget at betænke sig på? 
 

Venlige hilsener fra 
 

Stig Dragholm 

http://www.scribd.com/doc/61700490/L%C3%B8ft-Falck-til-Noma-kvalitet-050811
http://stigdragholm.wordpress.com/behaviour-work/#bwr

