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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 pracy zamieszczone na portalu aplikuj.pl chciałbym 
zaproponować swoją kandydaturę do pracy na stanowisku pracownika socjalnego. 
 Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra na 
kierunku polityka społeczna. 
 Chciałbym zaznaczyć, że posiadam cechy wymagane podczas pracy z ludźmi, dzięki 
czemu jestem doskonałym kandydatem na to stanowisko. Posiadam łatwość w nawiązywaniu 
i utrzymywaniu pozytywnych kontaktów z podopiecznymi. Jako dyskretna osoba o wysokiej 
kulturze osobistej szybko zdobywam ich zaufanie. Posiadana wiedza praktyczna i teoretyczna 
sprawiają, że jestem skutecznym i efektywnym pracownikiem. Mam profesjonalne podejście 
do pracy i jestem wytrwały w dążeniu do określonego celu. Jestem dyspozycyjny i 
zaangażowany w swoją pracę.  
Swoje doświadczenie z pracą pracownika socjalnego rozpocząłem od stanowiska stażysty w 

Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie etatem w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2. Praca ta nie 
tylko nauczyła mnie wykorzystywania zdobytej wiedzy, ale także właściwego podejścia do 
wychowanków. Kolejne miejsca zatrudnienia tylko utwierdziły mnie w wyborze właściwej 
drogi zawodowej. 
 Określam się jako osobę pracowitą i samodzielną. Mam świadomość 
odpowiedzialności jaka ciąży na stanowisku pracownika socjalnego i jestem gotowy wziąć ją 
na swoje barki. Chcę również podkreślić, że jestem gotowy na wyzwania i z pewnością 
sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom.  
 Kieruję moją aplikację do Pana, ponieważ pragnę zaangażować swoje umiejętności i 
zaangażowanie w rozwój Pańskiej firmy. Wyrażam przekonanie, iż posiadane przeze mnie 
atuty gwarantują profesjonalizm i efektywność w pracy na stanowisku pracownika socjalnego. 
Z przyjemnością stawię się na spotkaniu rekrutacyjnym, na którym osobiście przedstawię 

swoją kandydaturę. 
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