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Иван Иванов Иванов
ул. ”Незабравка” № 7
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26 септември 2011 г.
„Илиев и Трифонова Финанс” ООД
гр. Провадия,

Уважаеми г-не / г-жо,
Бих желал да кандидатствам по обявата за специалист “Човешки ресурси и
управление на персонала”, публикувана във вестник “Капитал” от 22 септември 2011 г.
Това, което ме привлече е факта, че обявената от Вас позиция е в областта, в
която имам желание да се развивам. Петгодишният ми трудов стаж в системата на
заетостта ми даде възможност да придобия опит най-вече в областта на набирането и
подбор на персонал. През този период имах възможност да развия добре
комуникативните си и организационни качества, както и да подобря способностите си
за общуване с различни хора.
Желанието ми е да работя в млад и динамичен екип, за компания със стил и
високи стандарти на работа, в която се цени новаторството и инициативността.
Интересът ми бе породен и от това, че Вашата компания се ползва с много добра
репутация.
Както е посочено в приложената от мен автобиография няколкократно съм
организирал изцяло кампанията по подбор и изпращане на студенти на сезонна работа
в Германия. Освен това, като ръководител на Центъра за кариера съм участвал и в
разработването и осъществяването на проект “Професионално ориентиране”, което ми
помогна да усъвършенствам организационните си и управленски умения.
Професионалната ми квалификация, опит и лични качества ми дават основание да
вярвам, че бих могъл да допринеса за по-ефективната работа в „Илиев и Трифонова
Финанс” ООД.
Предвид това, че заемам отговорна позиция ще ми е необходимо време да
приключа започнатите проекти и да изпълня поетите ангажименти. Като възможна дата
за започване бих посочил 1 ноември 2011 г. С оглед на длъжността, която заемам в
момента и заплащането, което получавам за нея смятам, че заплата от 800 лв. нето би
ме удовлетворила.
Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионални
ми опит и квалификация и планове за развитие. Очаквам да се свържете с мен на тел:
0899999999 или на е-mail: ivanov@abv.bg в удобно за Вас време.

С уважение:………………
/Иван Иванов/
Приложение: Автобиография

