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W odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną w Gazecie Warszawskiej z dnia
12.12.2016 r., nr ref. P-123 przesyłam swoje dokumenty aplikacyjne, zgłaszając jednocześnie
swoją kandydaturę na stanowisko farmaceuty.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Krakowie, który ukończyłam na
kierunku Farmacja, uzyskując tytuł magistra.
Jestem osobą młodą, która posiada cechy potrzebne w kontaktach z ludźmi.
Poprzednie miejsca zatrudnienia wymagały ode mnie doskonałych umiejętności
interpersonalnych, a także dużego poczucia odpowiedzialności. Jako osoba o wysokiej
kulturze osobistej szybko zdobywam zaufanie klientów. Natomiast znajomość technik
negocjacyjnych i zdolności perswazyjne sprawiają, że jestem skutecznym i efektywnym
pracownikiem. Cechuje mnie profesjonalizm i dyspozycyjność. Nie boję się aktywnych działań
w celu pozyskania nowych klientów.
W trakcie pracy zawodowej na stanowisku farmaceuty nauczyłam się budowania i
utrzymywania pozytywnych relacji z klientem oraz szacunku do swego zawodu. Chciałabym
zaznaczyć, że cechuję się precyzją, dokładnością i zdolnością logicznego analizowania faktów.
Jako osoba pracowita i sumienna, doskonale sprawdzam się w pracy zespołowej. Moim
atutem jest także cierpliwość, przydatna w tym fachu. Chcę również podkreślić, że nie boję się
wyzwań i z pewnością sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom. Ponadto,
pragnę podkreślić swoją chęć i zaangażowanie w zwiększanie swoich kwalifikacji
zawodowych.
Wyrażam przekonanie, iż posiadane przeze mnie doświadczenie, zdobyte
wykształcenie i osobiste preferencje, są w pełni zbieżne z Państwa oczekiwaniami zawartymi
w ogłoszeniu o pracę. Z przyjemnością stawię się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której
osobiście przedstawię swoją kandydaturę.
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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.).

