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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 
18.12.2016 r., nr ref. P-223 chciałabym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na 
stanowisku fryzjerki. 
 Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Umiejętności w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł 
licencjata, na kierunku Fryzjerstwo. 
 Dla mnie, jako osoby komunikatywnej i otwartej, nawiązywanie i utrzymywanie 
pozytywnych kontaktów z klientami, nie stanowi żadnego problemu. Jako osoba o wysokiej 
kulturze osobistej i miłej aparycji szybko zdobywam ich sympatię i zaufanie. Pomimo swojego 
młodego wieku, posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w tym zawodzie, a moje 
umiejętności sprawiają, że jestem doskonałą kandydatką na aplikowane stanowisko. 

Cechuję się profesjonalizmem i wysoką odpornością na pracę pod presją czasu. 
Opanowanie i uprzejmość ułatwiają mi na bezkonfliktowe wyjścia z trudnych sytuacji. 

Znajomość języków obcych umożliwia mi kontakt z zagranicznymi klientami, co powoduje że 
jestem skutecznym i efektywnym pracownikiem. Aktywnie wykorzystuję wiadomości i 
umiejętności zdobyte podczas licznych kursów, w których brałam udział. 
 Jestem osobą dokładną i skrupulatną. Doskonale czuję się jako członek zespołu 
współpracowników. Moimi atutami są z całą pewnością wysoka kultura osobista i optymizm, 
przydatne w tym zawodzie. Chcę również podkreślić, że nie boję się wyzwań i z pewnością 
sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom.  
 Mam nadzieję, że posiadane przeze mnie kwalifikacje przekonują Panią, iż jestem 
wartościowym i efektywnym pracownikiem, który może pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój 
Pani firmy. Pragnę zaznaczyć, iż z wielką przyjemnością stawię się na spotkaniu 
rekrutacyjnym, aby szerzej przedstawić swoją kandydaturę. 
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