PRZYKŁADY ŻYCIORYSÓW ZAWODOWYCH I LISTÓW MOTYWACYJNYCH

Magdalena Kowalska
DANE OSOBOWE:
Data i miejsce
urodzenia

13.09.1968 r., Katowice

Adres

XX-XXX Katowice, ul. Słoneczna 23

Telefon

233 674 240

WYKSZTAŁCENIE:
1986–1989 r.

Technikum Handlowe w Katowicach, technik handlowiec

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2008 r. – nadal

Obecnie poszukuję pracy, posiadam status osoby bezrobotnej

1996–2007 r.

Sklep spożywczo-przemysłowy „Mini-Sam”, Siemianowice
Śląskie, stanowisko sprzedawca;
Zakres obowiązków: obsługa klienta, przyjmowanie i zamawianie
towarów, ekspozycja towarów na półkach, rozliczanie utargów,
obsługa wagi elektronicznej;

1990–04.1995 r.

Sklep odzieżowy „Styl”, Gliwice, stanowisko: sprzedawca
Zakres obowiązków: obsługa klienta, zamawianie asortymentu,
przygotowywanie wystawy sklepowej

UMIEJĘTNOŚCI:






Obsługa kasy fiskalnej i umiejętność fakturowania
komputerowego
Układanie towarów z pomysłem
Komunikatywność
Szybka adaptacja
Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

ZAINTERESOWANIA:



Haft
Uprawa kwiatów i pielęgnacja ogrodu
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Justyna Machejko

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: Justyna Machejko
Adres: XX-XXX Krosno, ul. Ogrodowa 7
Nr tel.: 455 677 887
WYKSZTAŁCENIE:
1990–1993: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Krośnie, zawód: fryzjer
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2003 – aktualnie:
prace dorywcze związane z zawodem wyuczonym
1993–2003:
wychowywanie dzieci i opieka nad chorą matką
1990–1993:
praktyki szkolne w zakładach fryzjerskich

DODATKOWE INFORMACJE DLA PRACODAWCY:
-

punktualność
dyspozycyjność
staranność

ZAINTERESOWANIA:
-

kosmetologia
fryzjerstwo
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CURRICULUM VITAE

WERONIKA RADLEWSKA
Adres: XX-XXX Sopot, ul. Szemrana 6/3
Data urodzenia: 12 czerwca 1982 Sopot
Tel. 13 43 222 22, Tel.kom. 605 555 222,
e-mail: weronikaradlewska@poczta.fm
CEL ZAWODOWY :

Praca w branży gastronomicznej na stanowisku
kucharza.

WYKSZTAŁCENIE:
1997–2002

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Sopocie, zawód kucharz.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2005–2008

Przedszkole
kucharz,

nr

5

w

Sopocie,

stanowisko

Główne obowiązki:

Przyrządzanie wysokiej jakości posiłków i
wydawanie ich o wyznaczonych porach, a także
zamawianie potrzebnych do przyrządzenia
potraw produktów spożywczych.

2003–2005

IX Liceum Ogólnokształcące im. Czesława
Miłosza w Gdyni, stanowisko pomoc kuchenna

Główne obowiązki :

Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi
kucharki, zastępowanie kucharki podczas jej
nieobecności, dbanie o wzorową czystość
kuchni, naczyń i sprzętu kuchennego.

DODATKOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:

ZAINTERESOWANIA:

-

aktualna
książeczka
epidemiologiczna,

-

znajomość
francuskiej,

-

odpowiedzialność, rzetelność i sumienność,

kuchni

polskiej,

sanitarno
włoskiej

i

prawo jazdy kategorii B (od 2002 roku),
znajomość języka
komunikatywnym

angielskiego

w

stopniu

kuchnie świata, artystyczne ozdabianie potraw
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Katarzyna Solińska

Katarzyna Solińska
ul. Krzywa 155
38-420 Kościelisko
tel. 0-502-666-519
KWALIFIKACJE
- Praktyczna umiejętność analizy i diagnozy rynku ubezpieczeniowego.
- Wiedza z zakresu prawa ubezpieczeniowego i matematyki ubezpieczeniowej oraz
bankowości i finansów przedsiębiorstw.
- Wiedza i doświadczenie w zakresie marketingu usług finansowych.
- Umiejętność przeprowadzania analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa oraz
oceny projektów inwestycyjnych za pomocą różnych metod ekonometrycznych,
finansowych i statystycznych.
HISTORIA ZATRUDNIENIA
- Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk w Poznaniu
Stanowisko: sekretarka - asystentka doradcy podatkowego 2000–2007
przepisywanie i redagowanie pism, tłumaczenie anglojęzycznej dokumentacji,
prowadzenie księgi podatkowe, obsługiwanie poczty, udzielanie informacji,
przyjmowanie klientów Kancelarii, także obcokrajowców
- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Krakowie
Stanowisko: rejestrator 1997–2000
rozliczanie agentów, rejestrowanie polis ubezpieczeniowych w zintegrowanym
systemie informatycznym, obsługiwanie bazę danych o klientach towarzystwa
ubezpieczeniowego
WYKSZTAŁCENIE
1997 Uniwersytet Jagielloński
studia magisterskie – Wydział Ekonomiczny, kierunek marketing i zarządzanie.
Temat pracy magisterskiej: Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce – diagnoza i
perspektywy rozwoju.
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI I CERTYFIKATY
- Znajomość oprogramowania komputerowego: Word, Excel, Corel Draw.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz
niemieckiego
i rosyjskiego na poziomie podstawowym.
- Licencja Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.
- Prawo Jazdy kategorii B.

języka
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Jerzy Urbanik

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Telefon:

Jerzy Urbanik
27.05.1988 r., Łódź
XX-XXX Łódź, ul. Lwowska 15/32
13 43 257 82

WYKSZTAŁCENIE:
2002–2005:

III Gimnazjum w Łodzi, ul. Kisielewskiego 8

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2005–2007:

Pomocnik murarza – praca sezonowa w różnych
firmach za granicą

UMIEJĘTNOŚCI:

-

obsługa betoniarki

-

sport – piłka nożna (gram w drużynie miejskiej)

obsługa maszyn tynkarskich
umiejętność pracy w zespole

ZAINTERESOWANIA:

mechanika samochodowa
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Życiorys

DANE OSOBOWE:
Adam Nowakowski
14.02.1956 r., Mysłowice
XX-XXX Mysłowice, ul. Długa 24/12
Telefon: 13 43 326 67
WYKSZTAŁCENIE:
09.1972 – 05. 1975 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Mysłowice, zawód murarz
PRAKTYKI ZAWODOWE – DALSZE KSZTAŁCENIE:
09.1975 – 05.1977 – Zaoczne technikum budowlane, Mysłowice
05.1975 – 04.1977 – pomocnik murarza, firma prywatna
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2006–2007 – pomocnik murarza, prywatna firma
2002–2006 – murarz, Maxbud, budowa z zastosowaniem nowych technologii
2001–2002 – okres rekonwalescencji po wypadku, któremu uległem w pracy, spadając
z rabiny
1978–2000 – sprzedawca, sklep z artykułami metalowymi
DODATKOWE INFORMACJE DLA PRACODWACY:

-

prawo jazdy kategorii B
dobra organizacja pracy własnej
łatwość adaptacji do nowych sytuacji
odpowiedzialność

ZAINTERESOWANIA:

-

hodowla psów rasowych
jazda na nartach
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LIST MOTYWACYJNY

Mirosław Tulip
14.08.2008 r.
ul. Krajowa 7
XX-XXX Warszawa
tel. 0 607 333 333
e- mail: tulip_m@interia.pl

Warszawa,

dn.

P.H.U. Ton&Man
ul. Marynarska 6
XX-XXX Warszawa

Szanowni Państwo,

Chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko pracy – pracownik działu
księgowości – które zostało ogłoszone w „Głosie Warszawy” w dniu 10.08.2008 r.
Z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą. Posiadam bogate doświadczenie w pracy
zawodowej, które nabyłem pracując w różnych zakładach pracy. Jestem osobą rzetelną
i sumienną, a zatrudniając mnie przekonacie się Państwo, że swoją pracę wykonuję
dokładnie i starannie. Posiadam prawo jazdy kat. B i biegle obsługuję programy
księgowe.
Jeśli są Państwo zainteresowań dodatkowymi informacjami na mój temat chętnie
zgłoszę się na rozmowę kwalifikacyjną.

Z poważaniem
Mirosław Tulip
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LIST MOTYWACYJNY

Krosno, dnia 19.01.2008
Anna Kwiatkowska
ul. Szturmowa 67
XX-XXX Krosno
tel. 677 555 555
e-mail: anna_kwiatkowska79@onet.pl

Tadeusz Motyka
Prezes
Firmy TONI Sp. z o. o
ul. Bezkresna 89a
XX-XXX Krosno

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 10.10.2008 r. w „Nowinach dnia”
chciałabym złożyć swoją aplikację jako kandydatka na stanowisko księgowej .
Za moją osobą przemawia zarówno wykształcenie wyższe bezpośrednio związane
z finansami i rachunkowością jak i doświadczenie, które zdobyłam pracując w biurze rachunkowym na stanowisku pomocy księgowej oraz jako asystentka w dziale księgowości.
Posiadam teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej,
finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
a
także
zasad rachunkowości i ewidencji księgowej. Potrafię biegle obsługiwać komputer, również
w zakresie programów księgowych.
Jestem osobą dokładną, sumienną i terminową. Szybko się uczę, cechuje mnie
również pracowitość i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Potrafię
planować
i zorganizować pracę własną. W pracy, o którą się ubiegam mogłabym efektywnie
wykorzystać zdobyte doświadczenie, a poprzez poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności
przyczynić się do wzorowego funkcjonowania Pańskiej firmy.
Mam nadzieję, że będę miała przyjemność spotkać się z Panem osobiście podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawić swoje umiejętności.

Z wyrazami szacunku
Anna Kwiatkowska
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LIST MOTYWACYJNY

Kraków, dn. 10.06.2008 r.
Teresa Kotlewicz
ul. Morowa 13
XX-XXX Kraków
nr tel. 13 43 555 55

Jan Nowak
Kierownik
Sklepu Spożywczo-Przemysłowego
ANIA
ul. Jaśminowa 1
XX-XXX Kraków

Szanowny Panie,

W związku z ogłoszeniem, które ukazało się na portalu internetowym: Kraków 24
dnia 08.06.2008 r. pragnę przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko sprzedawcy.
Posiadam wykształcenie średnie handlowe oraz trzyletnie doświadczenie w
zawodzie na stanowisku sprzedawcy w branży spożywczej i odzieżowej. Dotychczasowe
zatrudnienie pozwoliło mi z powodzeniem wykorzystać w praktyce uzyskaną w szkole
wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z profesjonalną obsługą klienta. Potrafię
obsługiwać kasę fiskalną, posiadam aktualną książeczkę zdrowia.
Mam nadzieję, że ta krótka charakterystyka mojej osoby zachęci Pana do
bezpośredniej rozmowy ze mną, podczas której będę mogła pełniej zaprezentować swoją
kandydaturę.

Z wyrazami szacunku
Teresa Kotlewicz
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LIST MOTYWACYJNY
Potok, dn. 11.02.2008 r.
Elżbieta Lotos
Potok 38 b
nr tel. 13 43 222 22
e-mail: elzbietalotos@o2.pl

Zakład Robót Górniczych
ul. Łukasiewicza 93
XX-XXX Kluczbork

Szanowni Państwo,
Jestem tegoroczną absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na
wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, o specjalności Ochrona środowiska w gospodarce.
Ponieważ swoją przyszłość zawodową chciałabym związać z branżą górniczą jestem
zainteresowana odbyciem stażu u Państwa.
Jestem osobą komunikatywną, obowiązkową, pracowitą i uczciwą. Szybko
przyswajam wiedzę i łatwo nawiązuję kontakt z ludźmi. Potrafię pracować zespołowo, nie
obawiam się też samodzielnych obowiązków.
Podejmując staż w Państwa firmie będę miała szanse na rozwój zawodowy,
możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz wykorzystanie mojej wiedzy i umiejętności
w praktyce. Sądzę, że odbycie stażu pozwoli nie tylko na zdobycie przeze mnie nowych
kwalifikacji zawodowych, ale umożliwi także wykorzystanie moich umiejętności dla
realizowania Państwa potrzeb.
Jeżeli będą Państwo zainteresowani moją kandydaturą, proszę o kontakt
telefoniczny lub e-mailowy.

Z poważaniem
Elżbieta Lotos
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LIST MOTYWACYJNY
Chełm, dn. 06.07.2008 r.
Jan Podolski
XX-XXX Chełm, ul. Tokarskich 6/8
nr tel. 13 43 333 44

Zakład Transportowo-budowlany
ul. Budowlana 3
XX-XXX Chełm

Szanowni Państwo,

Jestem zainteresowany podjęciem pracy w Państwa firmie na stanowisku
operatora walca drogowego. Przez 30 lat pracowałem w zawodzie hutnika w
Krośnieńskich Hutach Szkła. Po zwolnieniu grupowym nabyłem umiejętności z zakresu
obsługi walca drogowego, potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia. Mój nowy
zawód jest zgodny z moimi zainteresowaniami.
Jestem pracownikiem sumiennym i dokładnym. Lubię pracę odpowiedzialną,
wymagającą wysiłku i koncentracji. Zdecydowanie szukam pracy.
Proszę o umożliwienie mi odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem
Jan Podolski
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