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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 informację umieszczoną na stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Warszawie, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury 
na stanowisko opiekunki osób starszych.  
 Posiadam licencjat z zakresu pielęgniarstwa, który uzyskałam na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Natomiast w Policealnej Szkole nr 1 Ochrony Zdrowia w Krakowie, na kierunku 
Opiekun Osoby Starszej uzyskałam tytuł technika. 
 Jako osoba komunikatywna doskonale sprawdzam się w pracy zespołowej. 
Charakteryzuję się odpornością na sytuacje stresowe, systematycznością i wytrwałością w 
dążeniu do określonych celów. Posiadam duże pokłady cierpliwości, co doskonale sprawdza 
się w pracy z osobami starszymi. Ukończony kurs na Animatora Czasu Wolnego, w którym 
brałam udział, pomógł mi rozwinąć moja kreatywność w zarządzaniu wolnym czasem 
podopiecznych. 

 Jestem dyspozycyjna i kreatywna. Posiadam zdolności organizacyjne, a także 
doświadczenie w kierowaniu zespołem. Kilkuletnia praca w zawodzie, potwierdziła słuszność 
mojego wyboru kariery zawodowej. Moja praca jest moją pasją, pomimo jej charakteru nie 
wstydzę się powiedzieć, że po prostu ją lubię.  
 Stanowisko opiekunki osoby starszej  potrzebne jest zaangażowanie, empatia i 
otwartość na drugiego człowieka. Doskonale sprawdzam się w pracy wymagającej dobrej 
kondycji i wytrzymałości fizycznej. Chcę również podkreślić, że nie boję się wyzwań i z 
pewnością sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom 
 Mam nadzieję, iż moje przygotowanie zawodowe i umiejętności uznają Państwo za 
wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia mojej prośby. Wyrażam przekonanie, iż podczas 
bezpośredniej rozmowy z Państwem będę miała możliwość szerszego przedstawienia swojej 
kandydatury.  
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