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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 2018 r. 
 

 W odpowiedzi na ogłoszenie oferty pracy zamieszczone w portalu aplikuj.pl z dnia 
12.12.2018 r., nr ref. P-123 chciałabym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na 
stanowisku pielęgniarki. 
 Jestem absolwentką Akademii Medycznej Uniwersytetu Poznańskiego, na której 
uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa. 
 Pragnę podkreślić, iż posiadam cechy niezbędne do pracy na tym stanowisku. Jestem 
komunikatywna, dyspozycyjna i samodzielna. Łatwo nawiązuję kontakty z pacjentami i 
utrzymuję pozytywne relacje ze współpracownikami. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki i 
nie boję się podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Posiadam zapał połączony z 
wytrwałością w dążeniu do wyznaczonego celu. 
 W trakcie mojej pracy zawodowej spotkałam się z wieloma sytuacjami, które 
wymagały ode mnie szybkich i zdecydowanych reakcji. Jestem także przyzwyczajona do pracy 

pod presją czasu. Wiem, że jako pielęgniarka muszę systematycznie dokształcać się, co nie 
stanowi dla mnie najmniejszego problemu. Wręcz przeciwnie, jestem osobą, która chce się w 
dalszym ciągu rozwijać. 
 Jestem osobą pracowitą i sumienną. Moim atutem jest także nieprzeciętna 
cierpliwość, niezbędna w kontaktach z pacjentami. Pragnę również podkreślić, że nie boję się 
wyzwań i z pewnością sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom.  
 Moją zawodową misją jest niesienie pomocy potrzebującym z zagrożeniem zdrowia i 
życia, którą chciałabym kontynuować w Pańskim szpitalu. Jestem przekonana, iż posiadane 
przeze mnie wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, a także zakres umiejętności 
gwarantują z mojej strony profesjonalizm i efektywność w pracy na stanowisku pielęgniarki. Z 
przyjemnością zjawię się na spotkaniu rekrutacyjnym, aby osobiście przedstawić swoją 
kandydaturę. 
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