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Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o możliwości zatrudnienia specjalisty ds. informacji

naukowej, zamieszczonego w serwisie pracuj.pl 20 września 2010, pragnę przedstawić Państwu

swoją kandydaturę. Liczę na to, że dzięki mojemu wykształceniu i bogatemu doświadczeniu

zawodowemu, moja osoba wyda się Państwu odpowiednia na oferowane stanowisko.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na

Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W maju 2004 roku uzyskałam dyplom z wynikiem

bardzo dobrym.  W trakcie studiów odbyłam praktyki w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, gdzie

zajmowałam się katalogowaniem zbioru czasopism.

Po ukończeniu studiów I stopnia podjęłam staż w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,

pracując w Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej (CIBiE). Uzyskałam tam możliwość

rozwoju zainteresowania informacją biznesową oraz tematyką public relations. 

Dodatkowo w trakcie stażu brałam udział w pracach przy digitalizacji biblioteki, doskonaląc swoją

znajomość systemu bibliotecznego MAK.

W 2005 rok, podjęłam studia II stopnia w Instytucie Informacji Naukowej i

Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłam w maju 2007 roku z

wynikiem bardzo dobrym. Po uzyskaniu dyplomu magistra, ponownie podjęłam pracę w CIBiE,

gdzie zajmowałam się tworzeniem i koordynacją sieci Małopolskie Euro Info. Dzięki temu moje

kwalifikacje znacznie wzrosły w zakresie wyszukiwania informacji naukowych w Internecie, które

chętnie Państwu zaprezentuję. 

Pragnę nadmienić, że wysoki poziom mojej znajomości języka angielskiego potwierdza

certyfikat CEA (poziom C1). Ponadto, obecnie uczęszczam na kurs z poziomu C2. Cechuję mnie

energiczność, a także duża otwartość na nowe doświadczenia, w których odnajduję się z łatwością.

Myślę, że dzięki temu sprawdzę się na oferowanym przez Państwa stanowisku.

Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą. Jeśli tylko otrzymam taką

możliwość to bardzo chętnie zaprezentuję się na bezpośredniej rozmowie kwalifikacyjnej. 

Z wyrazami szacunku,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane 
przeze mnie stanowisko.
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