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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 ofertę zatrudnienia zamieszczoną w Gazecie Wyborczej z dnia 
11.12.2016 r., nr ref. K-232 chciałbym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na 
stanowisku pracownika budowlanego. 
 Jestem absolwentem Technikum Budowlanego im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł technika budownictwa. 
 Jako osoba aktywnie uprawiająca sport, cieszę się doskonałą kondycją fizyczną, tak 
ważną na stanowisku, o które się ubiegam. Jestem komunikatywny i bezkonfliktowy, co w 
znacznym stopniu ułatwia mi utrzymywanie pozytywnych kontaktów ze współpracownikami. 
Posiadam duże poczucie odpowiedzialności. Legitymuję się uprawnieniami na maszyny 
ciężkie, co pozwala mi sądzić, że jestem doskonałym kandydatem na to stanowisko.  
 Kilkuletnia praca w tym zawodzie pomogła mi zdobyć umiejętności przydatne przy 
pracach budowlanych. W trakcie całej mojej kariery zawodowej pracowałem na stanowiskach 

związanych właśnie z tą branżą. Ciągle odświeżam swoją wiedzę, dotyczącą nowoczesnych 
rozwiązań w budownictwie i praktycznie ją wykorzystuję, co może mieć istotny wpływ na 
dalszy rozwój Pańskiej firmy.  
 Wszystkie zlecone mi zadania wykonuję solidnie i sumiennie. Bardzo dobrze czuję się 
jako członek większego zespołu. Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnych 
stanowiskach sprawia, iż świetnie znam swoje obowiązki i bardzo dobrze orientuję się w 
zagadnieniach dotyczących budownictwa. Pragnę również podkreślić, że nie boję się wyzwań i 
jestem przekonany, iż sprostam Pana oczekiwaniom. 

Mam nadzieję, że zdobyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także zakres 
moich umiejętności gwarantują z mojej strony profesjonalizm i efektywność w pracy na 
stanowisku pracownika budowlanego. Z przyjemnością stawię się na rozmowę kwalifikacyjną, 
która umożliwi mi rozwianie ewentualnych wątpliwości dotyczących mojej kandydatury. 
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