Onderwerp: t.a.v. [vacaturetitel]
Datum: [dag maand jaar]
 
Beste [naam ontvanger],
 
Via deze brief zou ik graag mijn interesse voor de functie [functietitel] aan u kenbaar willen maken en zal ik mijzelf kort introduceren. 
 
Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe baan stuitte ik op [functietitel] op de vacature van [adverteerder] bij [bedrijfsnaam], en heb vervolgens heb geen seconde getwijfeld om te reageren.
 
[vakgebied] ligt mij aan het hart: [bewijs waaruit dit blijkt]. Ik heb naast mijn studie [naam opleiding/studie] stage gelopen bij [relevante stage + bedrijfsnaam]. Daarnaast heb ik [iets wat jij onderneemt uit eigen initiatief dat affiniteit heeft met deze functie], [wat dit initiatief concreet heeft opgeleverd; maandelijkse bezoekers o.i.d.]. De vacature van [functietitel] bij uw organisatie is mij dan ook op het lijf geschreven.
 
[functietitel] worden bij [bedrijfsnaam] lijkt mij geweldig omdat [reden van solliciteren m.b.t. missie/visie/casussen van de organisatie]. Ik weet zeker dat ik mijn kwaliteiten goed benut kunnen worden tijdens [taakomschrijving(en) functie]. Mijn ervaringen, competenties en interesses sluiten goed aan op de bedrijfsomschrijving van [bedrijfsnaam]. Daarnaast heb ik de ambitie om mijn vaardigheden als [functietitel binnen vakgebied] zo goed als mogelijk te laten groeien, ik ben ervan overtuigd bij jullie daarvoor aan het juiste adres te zijn. [vakgebied] is van groot belang voor [relevante sector] en ik wil graag onderdeel zijn van een team dat hier ook zo over denkt. 
 
Ik verwacht dat mijn competenties en ervaringen goed aansluiten op de werkzaamheden als [functietitel]. Ik hoop dat het geschetste profiel aansluit op de persoon die wordt gezocht voor deze functie. Uiteraard licht ik met alle plezier mijn motivatie en bijgevoegd cv nader toe in een gesprek.
 
Ik ben direct beschikbaar en bij voorkeur zou ik vanaf [startdatum] kunnen beginnen.
 
Met vriendelijke groet, 
[voornaam + achternaam]
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