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Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę w waszej jednostce wojskowej, pragnę zaaplikować na

stanowisko Żołnierz. Z powyższą ofertą pracy spotkałem się na waszej stronię internetowej.

Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na tę posadę, bowiem jest to zawód, o którym

marzę od dziecka, zaś wszystko, co do tej pory robiłem w życiu było z myślą o tym, aby móc

zostać żołnierzem zawodowym.

Przed kilkoma miesiącami odbyłem służbę wojskową. Myślę, że jest to jeden z obowiązków,

który ciąży na dojrzałym mężczyźnie i którego nie powinien w swoim życiu unikać. Jak już

wcześniej wspominałem od zawsze chciałem zostać żołnierzem, także warunkiem niezbędnym było

wypełnienie służby wojskowej. Z racji tego, iż jestem silnym i zdecydowanym mężczyzną dałem

sobie świetnie radę podczas tego wyzwania.

Dodam również, że jestem absolwentem technikum budowlanego, gdzie kształciłem się w

zawodzie technika budowlanego. Oczywiście w ramach posiadanego fachu znam się na drobnych

naprawach i obsłudze maszyn. Poza tym, moją wielką pasją jest dietetyka i gotowanie. Niestety nie

miałem możliwości, aby profesjonalnie rozwijać swoich zainteresowań. Nie odznacza to jednak, że

się na tym nie znam, wręcz przeciwnie od zawsze uważałem się za samouka i dążyłem do rozwoju.

Oczywiście bardzo chętnie zaprezentuję swoją wiedzę, jak i umiejętności podczas rozmowy

kwalifikacyjnej.

Myślę, że moimi dodatkowymi atutami są także: biegłe posługiwanie się językiem

angielskim oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B. Mogę nadmienić również, że cechuję mnie

komunikatywność oraz otwartość, przez co nie mam problemów z nawiązywaniem relacji z innymi

ludźmi. Odznaczam się również opanowaniem, determinacją, a przede wszystkim pracowitością.

Poza tym, jestem osobą niekaralną.

Mam nadzieję, że moja kandydatura zostanie pozytywnie rozpatrzona i będę miał szansę na

spełnienie swoich marzeń. Oczywiście ze swojej strony mogę zaoferować pełne zaangażowanie i

gotowość podjęcia się pracy od zaraz.

Z poważaniem,

Kornel Struś

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