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Motivatiebrief
Geachte L,
Via Linkedin kreeg ik onverwacht de advertentie binnen en ik kan niet
anders dan solliciteren.
Mijn Fries is niet up to date maar mijn verstaan van Drents is prima, ik
heb als cameraman ruim 16 jaar voor RTV Drenthe gewerkt.
Ik ben een zeer gemotiveerd teamspeler met voorkeur voor wat er binnen
Justitie Nederland speelt.
Mijn motivatie voor deze functie spreekt dan ook het meest uit mijn
website www.narcistenbuster.nl.
Ik denk dat u mij niet gaat uitnodigen want als u mijn website met
informatie leest ziet u dat binnen De Rechtspraak de kennis waar ik over
schrijf niet overeenkomt met uw organisatiesensitiviteit.
Mijn omgevingsbewustzijn, jegens het resterende deel van onze
samenleving, is evenwel vele malen groter dan er überhaupt aan
omgevingsbewustzijn binnen Justitie Nederland bestaat. Dus komt er nog
zo’n vacature vrij, bewaar mijn contactgegevens.
Als u mij nu deze baan gunt zal ik de hoogste slaris schaal eisen en
tevens zal ik nooit op mijn werk verschijnen. Het kan best zijn dat de
Minister van Justitie mij juist daarom wel op deze werkplek wil aannemen.
Ik groet u met een vriendelijke knipoog en verzoek u mijn website, of
beter de inhoud die erop staat te verspreiden binnen Justitie Nederland.
Met vriendelijke groet
Robbert Huijskens
KvK nr. 54786150
narcistenbuster@gmail.com

Lindelaan 18 9342 PL Een
narcistenbuster.nl
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Beste Robbert,
Dank je wel voor je sollicitatie naar de functie Teamleider, team CBM bij
Rechtbank Noord-Nederland. Als je dit bericht ontvangt, weet je dat je
sollicitatie goed bij ons is aangekomen. Dat betekent dat wij nu aan de
slag gaan. Zodra de vacature sluit, starten wij met het lezen van alle
unieke motivaties en interessante cv's.
We krijgen vaak veel sollicitaties per vacature binnen, wat betekent dat we
tijd nodig hebben om elke sollicitatie de aandacht te geven die het
verdient.. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.
Heb je nog een vraag over je sollicitatie? Stuur dan een e-mail naar
l@rechtspraak.nl.
Met vriendelijke groet,
L
l@rechtspraak.nl
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