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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 ofertę pracy, zamieszczoną w portalu aplikuj.pl z dnia 03.11.2018 r., 
nr ref. P-004, chciałbym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na stanowisku 
pracownika produkcji. 
 Jestem absolwentem Zespołu Szkół Drzewnych w Warszawie, gdzie otrzymałem tytuł 
stolarza, a także technika technologii drzewnej.  
 Jestem osobą młodą, posiadającą cechy wymagane w trakcie pracy w grupie. 
Dostosowywanie się do obowiązujących zasad, nie stanowi dla mnie problemu. Jako osoba o 
wysokiej kulturze osobistej szybko zdobywam zaufanie współpracowników. Doświadczenie w 
zawodzie i posiadane przeze mnie uprawnienia sprawiają, że jestem wartościowym i 
efektywnym pracownikiem. Cechuję się profesjonalizmem i dbam o realizację w terminie 
powierzonych mi zadań. Jestem dyspozycyjny i nie boję się odważnych wyzwań w celu 
zwiększenia efektywności mojej pracy.  

 W trakcie pracy zawodowej jako pomocnik stolarza, a później jako stolarz nauczyłem 
się cierpliwości i dokładności, a także pracy pod presją czasu. Oprócz doświadczenia w pracy w 
zawodzie, posiadam również udokumentowane uprawnienia na różnego rodzaju wózki 
widłowe, co również podnosi moją wartość jako pracownika.  

Pracowitość i sumienność to zdecydowanie moje atuty. Doskonale sprawdzam się w 
pracy zespołowej. Wyróżniam się także dużym poczuciem odpowiedzialności, nie tylko za 
współpracowników, ale także za własną pracę. Chcę również podkreślić, że nie boję się 
wyzwań i z chęcią podejmę się wykonania, stawianych przede mną zadań. Ponadto, pragnę 
się nadal rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. 
 Wyrażam przekonanie, iż posiadane przeze mnie wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, wachlarz nabytych umiejętności oraz liczne atuty gwarantują z mojej strony 
profesjonalizm i efektywność w pracy na stanowisku pracownika produkcji. Jako wartościowy 

pracownik, mam nadzieję przyczynić się do dalszego rozwoju Państwa firmy. Z przyjemnością 
stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej, aby osobiście przedstawić swoją kandydaturę. 
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