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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 Warszawskiej z dnia 
12.11.2016 r., nr ref. P-123, chciałabym zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko 
ekspedientki. 
 Jestem absolwentką Policealnego Studium Zarządzania w Gdańsku, gdzie uzyskałam 
tytuł technika ekonomisty.  
 Jako młoda osoba, posiadam niezbędne przy pracy z ludźmi cechy. Odpowiada mi 
zarówno praca w zespole, jak też na samodzielnym stanowisku. Cechująca mnie wysoka 
kultura osobista pomaga w zdobywaniu sympatii i zaufania klientów. Znajomość technik 
negocjacyjnych i zdolności perswazyjnych sprawia, że jestem skutecznym i efektywnym 
pracownikiem. Jestem dyspozycyjna i nie boję się podejmowania aktywnych działań w celu 
zwiększenia efektywności mojej pracy, a także pozyskania nowych klientów.  
 W trakcie pracy zawodowej nauczyłam się budowania i utrzymywania poprawnych 

relacji z klientem oraz radzenia sobie ze stresem. Znam bardzo dobrze zasady 
merchandisingu, co z pewnością pomoże mi przyczynić się do dalszego rozwoju Pani sklepu. 
Posiadam zapał połączony z wytrwałością w dążeniu do celów 
 Jestem osobą pracowitą oraz sumienną. Doskonale sprawdzam się jako członek grupy 
współpracowników. Istotną, posiadaną przeze mnie cechą jest cierpliwość i optymizm. Chcę 
również podkreślić, że nie boję się wyzwań i z pewnością sprostam powierzonym mi 
zadaniom. Ponadto, pragnę zaznaczyć, że zdolność szybkiej adaptacji ułatwia mi szybkie 
przystosowywanie do zmieniających się w handlu warunków. 
 Jestem pewna, iż wykształcenie, posiadane doświadczenie zawodowe, a także zakres 
nabytych przez lata umiejętności, gwarantują z mojej strony profesjonalizm i efektywność w 
pracy na stanowisku ekspedientki. Z przyjemnością stawię się na spotkaniu rekrutacyjnym, w 
celu szerszego przedstawienia swojej kandydatury. 
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