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(Plaats sollicitant}, {datum verzending}
Betreft: Sollicitatie {vacature}

In deze motivatiebrief richt de
sollicitant zich tot Barneveld
Tomorrow met bijbehorende
interesse en voorbeelden. Als je
bij een ander bedrijf solliciteert,
ziet de brief er uiteraard anders
uit.

Geachte meneer/mevrouw {achternaam ontvanger},
‘Samen staan we achter jouw succes (slogan Barneveld Tomorrow)’. Bij Barneveld Tomorrow draait het om
het verbinden van hoogopgeleide talenten met het Barneveldse bedrijfsleven. Of je nu Bedrijfseconomie of
ICT hebt gedaan: iedereen is welkom. Een belangrijke missie waarvan heel Barneveld profijt heeft. Van de
lokale kroeg tot de grootste bedrijven. Met jarenlange ervaring als developer verwacht ik een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ambities van Barneveld Tomorrow als front-end developer.
In de loop der jaren heb ik mij nadrukkelijk toegelegd op een zo breed mogelijke ontwikkeling binnen mijn
vakgebied. Zo ben ik bedreven in HTML5, CSS3 en JavaScript en werk ik met verschillende frameworks. Ook
ben ik op design-vlak niet onbekend; in mijn werk maak ik regelmatig gebruik van verschillende Adobe
Creative Cloud-ontwerptools, zoals InDesign, Photoshop en Illustrator. Met regelmaat volg ik trainingen,
events en paperbagsessies om up-to-date te blijven van de nieuwste technieken en technologieën. Als het
om scripten gaat ben ik secuur, snel en efficiënt – en kan ik uitstekend zelfstandig uit de voeten.
Tegelijkertijd ben ik een communicatief sterke teamspeler, die niet alleen graag kennis vergaart, maar dit
ook deelt met anderen. Nadenken over wensen, zowel in- als extern binnen mijn discipline, maar ook
beleidsmatig of op het vlak van bijvoorbeeld design, vind ik een waardevolle aanvulling op andere dagelijkse
werkzaamheden.
Barneveld Tomorrow is meer dan een netwerkorganisatie. Het zorgt voor verbinding tussen bedrijf, talent
en dorp. Voortgekomen uit een ondernemersinitiatief met grenzeloze ambitie en inspiratie. Uit verbinden
en netwerken haal ik zelf ook mijn inspiratie en energie om te kunnen vlammen in mijn werk. Bij Barneveld
Tomorrow kan ik al mijn opgedane ervaring en bagage bundelen in een baan die meer dan goed bij mij zal
passen, door als front-end developer in een multidisciplinair team bij te dragen aan deze inspirerende
organisatie.
Ik licht met plezier mijn motivatie en ervaring nader toe in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,
{Naam sollicitant}
Bijlage: Curriculum Vitae
Deze motivatiebrief is geïnspireerd op de motivatiebrief van Eva Haarsma van &Work. De orginele versie is te
vinden op: https://blog.andwork.com/motivatiebrief-voorbeeld/

