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Åpen søknad 
 
Jeg viser til hyggelig samtale med Knut Olsen onsdag 22. mars, og sender etter oppfordring 
en åpen søknad på stilling som prosjektleder hos Kursskredderen A/S. 
 
Jeg har et sterkt ønske om å jobbe hos Kursskredderen fordi jeg hos dere kan bidra med min 
kompetanse som pedagog med spesialisering innen digitale læremidler og nettbasert læring. 
Måten arbeidet er organisert på, hvor medarbeiderne både er ansvarlig for det innholdsmes-
sige og er involvert i den praktiske avviklingen av kursene, er også en viktig motivasjonsfak-
tor for meg. 
 
Av samtalen med Olsen forstår jeg at e-læring så langt ikke er en del av Kursskredderens 
portefølje. Jeg tror det er mulig å lage et godt kurskonsept basert på e-læring som kan bli et 
supplement til tilbudene deres. Dette er tanker og ideer jeg ønsker å diskutere videre med 
dere. Her vil jeg ha mye å bidra med! 
 
Jeg har relevant kompetanse som kan komme til nytte i en jobb hos dere. Temaet for mas-
teroppgaven min har vært nettbasert læring. Jeg gjorde en pedagogisk analyse av Classfron-
ter og så blant annet på brukervennlighet, kommunikasjon og teknisk oppbygning. Jeg erfar-
te hvor viktig sammenhengen mellom ønsket læringseffekt og opplæring i programmet er. 
Denne problemstillingen tror jeg er velkjent for mange virksomheter som tar i bruk nye og 
kostnadskrevende tekniske verktøy.  
 
Som seminarleder har jeg fått verdifull erfaring som kursleder. Det å tilrettelegge vanskelig 
stoff på en lettfattelig og inspirerende måte, er en av de viktigste ferdighetene jeg tilegnet 
meg. Jeg trives dessuten godt i rollen som formidler, den harmonerer fint med andre egen-
skaper jeg mener beskriver meg godt, som at jeg er utadvendt og har evnen til å motivere 
andre til innsats. 
 
Stillingen som prosjektleder krever god kontakt med ulike nettverk og fagmiljøer for å vurdere 
marked og målgruppe for kursene og innhente aktuell spisskompetanse. Som nyutdannet fra 
UiO har jeg et faglig forankret utgangspunkt. Etter å ha jobbet som telefonintervjuer, har jeg 
dessuten fått god trening i å kontakte folk på telefon, og er generelt uredd i møte med nye 
mennesker. Jeg kan også bidra med erfaring fra planlegging og gjennomføring av arrange-
menter.  
 
Det er i utgangspunktet i en stilling som prosjektleder jeg ser for meg at min kompetanse kan 
komme best til nytte. Men jeg er også interessert i andre oppgaver hos dere og opplever 
meg selv som en person som får til mye og som når de målene jeg setter meg. Jeg kommer 
gjerne til en samtale dersom dere ønsker å bli bedre kjent med meg.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hanne Halvorsen 


