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Efternamn 

ST-läkare/AT-Läkare/Läkare 

 
Engagerad, driven och omtänksam (du kan använda 3 från andra personliga egenskaper: 

allvarlig, aktsam, alert, ambitiös, anpassningsbar, ansvarsfull, arbetsam, banbrytande, behärskad, 
beskyddande, bestämd, diplomatisk, disciplinerad, diskret, driven, dynamisk, effektiv, eftertänksam, 
ekonomisk, energisk, entusiastisk, envis, erfaren, exceptionell, expert, flexibel, följsam, försiktig, 
genomtänkt, glad, grundlig, human, ihärdig, impulsiv, initiativtagande, innovativ, insiktsfull, 
karismatisk, klarsynt, klok, kompetent, konsekvent, kreativ, kunnig, kvalitetsmedveten, kvicktänkt, 
känslig, lojal, lugn, lyhörd, lättsam, medmänsklig, metodisk, mjuk, modig, motiverad, mottaglig, 
målinriktad, mångsidig, noggrann, obeveklig, objektiv, omsorgsfull, ordningsam, organiserad, orädd, 
positiv, praktisk, pratsam, prestigelös, proffsig, punktlig, pålitlig, rationell, realistisk, resultatinriktad, 
rolig, rörlig, saklig, samarbetsvillig, serviceminded, skarp, smart, snabb, självgående, självständig, 
självsäker, stark, strukturerad, stresstålig, stödjande, trovärdig, taktisk, tuff, tålmodig, unik, uppriktig, 
uppskattande, uthållig, utåtriktad, vaksam, vaken, vältränad, äventyrlig, ödmjuk, öppen).  
 

Jag heter Namn Efternamn och är färdig specialist- i … från Land sedan 
20xx. Jag har ett stort intresse för både arbetet och möjligheten för 
forskning som finns hos er.  
 
För … år sedan kom jag till Sverige. Jag har under tiden klarat svenska 
språkkravet C1 och Engelska 6, blivit godkänd i den teoretiska och 
praktiska delen av Kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES. 
Efter detta behöver jag göra provtjänstgöring, under 6 mån, och sedan ST 
för att bli legitimerad specialist även i Sverige.  
 
Idag arbetar jag som …. på/i …. Jag har ett stort intresse för både arbetet 
och möjligheten för forskning som finns hos er. Jag är ödmjuk/lyhörd och 
inför livet och inte minst inför mina patienter och kollegor. Jag brinner för 
att hjälpa människor därför valde jag att utbilda mig till läkare. Jag är 
erfaren inom … med … års erfarenhet som läkare på/i …. Jag har 
tjänstgjort som AT-läkare på ….   
 
 

 
Trivs bäst med varierande arbetsuppgifter, är van att arbeta i ett högt 
tempo och tar mina arbetsuppgifter på största allvar. I mig hittar ni stor 
förmåga och flexibilitet som medarbetare. Jag är lösningsfokuserad och 
handlingskraftig. Jag har lätt för att sätta mig in i nya områden och 
engagerar mig djupt i det. Patienters välmående är min första prioritet.  
 
Jag ser tjänsten hos er som en stor och resultatrik möjlighet som kan få 
mig att vidareutvecklas. Jag ser fram emot att träffa er i en personlig 
intervju och berätta mer om mig själv. 
. 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Namn Efternamn. 

https://www.buymeacoffee.com/kunskapsprov

