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Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Sprzedaży

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na stronie internetowej www.lidl.pl przesyłam
swoją aplikację na stanowisko Pracownik sklepu w sklepie Lidl na ul. Puławskiej w Warszawie.
Numer referencyjny oferty pracy względem, której wystosowuje moje podanie to:
31015/KASP/30.
W tym roku ukończyłem szkołę średnią, uzyskując tym samym wykształcenie średnie (wraz
ze zdanym egzaminem maturalnym). Ze względu na to, że postanowiłem rozpocząć swoją karierę
zawodową, zdecydowałem się zaaplikować do waszej firmy w charakterze Pracownika sklepu. Do
podjęcia tej decyzji skłoniły mnie w szczególności warunki pracy, jakie oferujecie swoim
pracownikom oraz niezachwiana pozycja waszej sieci supermarketów na polskim rynku.
Uważam, że za moją kandydaturą przemawia m.in. doświadczenie zawodowe wyniesione z
pracy w podobnym charakterze. W dotychczasowej pracy (kasjer/sprzedawca) przywiązywałem
wielką wagę do tego, aby starannie wykonywać powierzone mi obowiązki. Dzięki łatwości w
nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz szybkiemu dostosowywaniu się do zmian, adaptacja w
nowym otoczeniu nigdy nie stanowiła dla mnie problemu. Pragnę też nadmienić, że punktualność
stanowi mój ważny atut – w stosunku do innych osób dbam o to, aby się nie spóźniać, czego też
oczekuje od nich.
Pragnę nadmienić, że znane mi są podstawy pracy w charakterze sprzedawcy i potrafię
obsługiwać także kasę fiskalną. Posiadam również aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno
– epidemiologicznych, co pozwala mi podjąć pracę bez oczekiwania na jej wydanie. Ze swojej
strony mogę zagwarantować, że każdą pracę, jaką się podejmuję, wykonuję w sposób
odpowiedzialny, co idzie w parze z moim dążeniem do jak najlepszego wykonywania zadań mi
powierzonych.
Liczę na to, że przekonałem Państwa do swojej osoby za pomocą tych kilku krótkich
akapitów, na które mogę sobie pozwolić w liście motywacyjnym. Będę wdzięczny za otrzymanie
możliwości pełnego zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrze niezbędnych
do realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z
2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).
Wzór pochodzi z serwisu https://www.cvtips.pl / zobacz Przykładowe podanie o pracę w supermarkecie Lidl (pracownik sklepu)

