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Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ofertę pracy, oznaczoną numerem referencyjnym 7/P/A, pragnę złożyć
swoją kandydaturę na stanowisko Diagnosta laboratoryjny. Pragnę dodać, iż niniejsze
ogłoszenie znalazłem na stronię www.kariera.pl. Jestem osobą ambitną i kieruje mną chęć dalszego
rozwoju, dlatego chętnie sprawdzę swoje umiejętności w Waszym zespole.
Przed dwoma laty ukończyłem studia magisterskie na kierunku analityka medyczna na
Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W trakcie pobierania edukacji byłem zobligowany do
odbycia praktyk, które miałem możliwość zrealizować w laboratorium uniwersyteckim. Myślę, że
czas tam spędzony nauczył mnie wykonywania wielu istotnych czynności m.in.: interpretacji
wyników badania, pobierania materiału biologicznego oraz obsługi aparatury medycznej. Sądzę, że
dzięki komunikatywności, którą się odznaczam, a także umiejętności współpracy, nie miałem
problemu, aby odnaleźć się w nowym miejscu z zupełnie nowymi osobami.
Tuż po zdobyciu tytułu magistra, zdecydowałem się na pracę w Publicznym Szpitalu we
Wrocławiu, na oddziale diagnostyki. Do moich obowiązków należało pobieranie od pacjentów
materiału biologicznego, ich diagnoza, a czasami również interpretacja. Dodatkowo miałem
możliwość pracy w jedynym z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce, wyposażonego w
najnowszej klasy sprzęt i aparaturę medyczną. Uważam, że jestem odpowiednią osobą na to
stanowisko, ponieważ do tej pory moi pracodawcy byli zadowoleni z rezultatów mojej pracy. Na
potwierdzenie dołączam wystawiony list referencyjny.
Myślę, że moimi atutami są: skrupulatność, staranność oraz sumienność. Odznacza mnie
również pozytywne nastawienie do otoczenia, dlatego nie mam problemów z nawiązywaniem
pozytywnych relacji z pacjentami, jak i współpracownikami. Przede wszystkim nastawiam się na
podnoszenie własnych kompetencji, co dzięki wytrwałości, determinacji i zdyscyplinowaniu nie
powinno sprawiać mi kłopotów. Na koniec dodam, że potrafię pracować w trudnych warunkach, pod
presją czasu.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej aplikacji oraz możliwość zaprezentowania się
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Z poważaniem,
Kornel Majos
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; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).
Wzór pochodzi z serwisu https://www.cvtips.pl / zobacz Przykładowy list motywacyjny dla diagnosty laboratoryjnego

