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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
 

22 grudnia 2016 r. 
 

 W odpowiedzi na ogłoszenie pracy zamieszczone w Gazecie Wyborczej z dnia 
28.12.2013 r., nr ref. P-123 chciałabym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na 
stanowisku doradcy klienta.  

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Gdańsku, gdzie 
uzyskałam na kierunku Marketing uzyskałam tytuł magistra.  
 Jako osoba młoda, posiadająca cechy wymagane podczas pracy z ludźmi, jestem 
doskonałą kandydatką na to stanowisko. Wykorzystywanie zdobytej na studiach wiedzy, w 
celu poprawiania wyników sprzedażowych, nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Jako 
osoba o wysokiej kulturze osobistej szybko zdobywam sympatię i zaufanie klientów.  

Uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach pomogło mi zaznajomić się z 
technikami negocjacyjnymi, pomocnymi w tej branży. Cechuję się profesjonalizmem i 
wytrwałością w dążeniu do wyznaczonego celu. Jestem dyspozycyjna i nie boję się odważnych 

wyzwań w celu pozyskania nowych klientów.  
 W trakcie całej mojej kariery zawodowej, pracowałam na stanowiskach związanych z 
obsługą klienta i sprzedażą. Jako osoba komunikatywna i otwarta nie boję się inicjowania 
kontaktów z klientami. Posiadam również długa listę aktywnych kontaktów handlowych, 
które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju Państwa firmy. 
 Jestem osobą ambitną i zdecydowaną. Doskonale czuję się jako członek zespołu 
współpracowników, ale sprawdzam się również na samodzielnym stanowisku. Ponadto, 
pragnę wyrazić chęć rozwijania się i gotowość na nowe doświadczenia, szczególnie, jeśli tylko 
korzystnie wpłyną na jakość wykonywanych przeze mnie usług. 
 Wyrażam przekonanie, iż umiejętności oraz pełne zaangażowanie mojej osoby w 
wypełnianie powierzonych obowiązków, będą stanowić doskonałe uzupełnienie kadry 
pracowniczej Państwa firmy. Wierzę, iż będę mogła zaprezentować swoją osobę na spotkaniu 

rekrutacyjnym.  
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