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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 informację umieszczoną na oficjalnej stronie internetowej I Urzędu 
Skarbowego w Warszawie, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury 
na stanowisko urzędnika.  
 Jestem magistrem Administracji publicznej, którą ukończyłam na Uniwersytecie 
Wrocławskim, natomiast tytuł licencjata Księgowości zdobyłem w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania. 
 Żadnego problemu nie stanowi dla mnie praca zespołowa ani sytuacja, która wymaga 
samodzielności. Charakteryzuję się odpornością na sytuacje stresowe, systematycznością i 
wytrwałością w dążeniu do wyznaczonych celów. Jako osobą o wysokiej kulturze osobistej 
doskonale sprawdzam się na stanowiskach urzędniczych. Znajomość technik negocjacyjnych i 
zdolności perswazyjne sprawiają, że jestem skutecznym i efektywnym pracownikiem. Jestem 
dyspozycyjna i kreatywna. Posiadam zdolności organizacyjne, a także doświadczenie w 

kierowaniu zespołem. 
 W trakcie pracy zawodowej jako Inspektor ds. księgowości budżetowej miałam 
możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Stanowisko 
to wymagało ode mnie dużej odpowiedzialności, sumienności i pełnego zaangażowania.  
 Jestem osobą pracowitą oraz sumienną. Doskonale sprawdzam się w pracy 
wymagającej wiedzy z zakresu finansów i administracji. Moim atutem jest także cierpliwość 
niezbędna w kontaktach z petentami. Chcę również podkreślić, że nie boję się wyzwań i z 
pewnością sprostam wszystkim stawianym przede mną zadaniom. Ponadto, pragnę się 
rozwijać oraz zdobywać nowe doświadczenia. 
 Mam nadzieję, iż moje przygotowanie zawodowe i predyspozycje zawodowe uznają 
Państwo za wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia mojej prośby. Wyrażam 
przekonanie, iż podczas bezpośredniej rozmowy z Państwem będę miała możliwość 

szerszego przedstawienia swojej kandydatury. 
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