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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 w portalu aplikuj.pl z dnia 18.12.2018 
r., nr ref. P-123 chciałbym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na stanowisku strażaka. 
 Jestem absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie 
zdobyłem tytuł magistra, na kierunku Bezpieczeństwo pożarowe. 
 Jako osoba młoda, posiadająca odpowiednie predyspozycje i umiejętności, jestem 
doskonałym kandydatem na to stanowisko. Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych 
kontaktów ze współpracownikami, nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Jako osoba o 
wysokiej odporności na stres świetnie radzę sobie w nadzwyczajnych sytuacjach. Cechuję się 
profesjonalizmem i wytrwałością w dążeniu do celów.  
 W trakcie całej mojej kariery zawodowej pracowałam na różnych stanowiskach 
związanych z pożarnictwem. Jako osoba odpowiedzialna, staram się jak najczęściej 
uczestniczyć w różnego rodzaju kursach doszkalających dla strażaków. Posiadam również 

długa listę pochwał za ofiarność i odwagę podczas akcji ratunkowych. 
 Jestem pracowity i sumienny. Doskonale czuję się jako członek kilkuosobowego 
zespołu. Moim atutem jest także wysoka odporność zarówno fizyczna jak i psychiczna. W 
wolnym czasie ćwiczę wspinaczkę górską i gram w siatkówkę, co pomaga mi nie tylko w 
utrzymaniu odpowiedniej kondycji, ale również uczy pracy w zespole. Chcę również 
podkreślić, że nie boję się wyzwań i z pewnością sprostam wszystkim stawianym przede mną 
zadaniom. 
 Wyrażam przekonanie, iż posiadane przeze mnie wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, a także zakres moich umiejętności gwarantują z mojej strony profesjonalizm i 
efektywność w wypełnianiu obowiązków strażaka. Pragnę wykorzystać swoje atuty w pracy, z 
korzyścią dla Pańskiej Jednostki I mojego rozwoju zawodowego. Z przyjemnością stawię się 
na spotkanie rekrutacyjne, podczas którego osobiście przedstawię swoją kandydaturę. 
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