1. Uchazeč odpovídá na inzerát
Pokud odpovídáte na konkrétní pracovní nabídku, zvolte například tuto formu dopisu:
Vážený pan
Mgr. Lubor Kostelka
Všeobecná poradenská, a.s.
Belvederová 236
Praha 3
Odpověď na inzerát – Všestranný konzultant
Vážený pane Kostelko,
jsem „všestranný konzultant”, kterého hledáte v inzerátu na portálu tempo.cz. Jsem
konzultant s rozmanitými zkušenostmi a se schopností adaptace, když je třeba. Mám
silnou poradenskou praxi a velmi dobré počítačové znalosti, jak požadujete.
Nyní pracuji u prestižní konzultační společnosti. Z projektů, které jsem realizoval, mohu
poskytnout dobré reference. Z Vašeho inzerátu jsem získal dojem, že pozice u Vás je
velmi podobná té, na které pracuji.
K dovednostem, které uvádím ve svém životopise, jako je plánování, organizace a řízení,
ještě dodám, že mám certifikát z kurzu Project Manager pořádaného prestižním
Management Institute.
Kontaktujte mne, prosím, na níže uvedených kontaktech.
Děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem,
Jan Novák
Lísková 358
Tábor
Tel.: 656 565 656
E-mail: novak@mail.com

Vážený pan
Mgr. Lubor Kostelka
Všeobecná poradenská, a.s.
Belvederová 236
Praha 3
Odpověď na inzerát: Trenér

Dobrý den, pane Kostelko,
ráda bych se ucházela o nabízenou pozici trenéra, o které jsem se dozvěděla na
internetových stránkách www.tempo.cz.
Myslím si, že jsem vhodným kandidátem na Vámi nabízenou pozici, protože jsem ve
stávajícím zaměstnání, prošla širokým spektrem oddělení a vždy mě doprovázel prodej.
O mých schopnostech svědčí můj postupný kariérní růst od roku 2007, který začal na
pozici telefonního bankéře s aktivní nabídkou produktů a to jak stávajícím, tak akvizičním
klientům; působnost v týmu Retence, ve kterém jsem působila od jejího vzniku se
skvělými výsledky a následně pozice interního trenéra, kterou zastávám od března 2010.
Jsem trenérem jak pro specializované procesy zákaznického servisu. Náplní práce mé
současné pozice je zaškolování nových zaměstnanců, tedy školení produktů, procesů a
profesionální komunikace, školení prodejních dovedností, individuální rozvoj stávajících
zaměstnanců, testování a tvorba nových kurzů na základě analýzy tréninkových potřeb
nebo dle požadavků zadavatele.
Pokud Vás informace o mě zaujmou, budu se těšit na setkání s Vámi.
S pozdravem,
Aneta Lenertová
Lísková 358
Tábor
Tel.: 656 565 656
E-mail: lenertova@mail.com

2. Příklad nevyžádaného motivačního dopisu
Ne vždy zaměstnavatelé od uchazečů motivační dopis výslovně požadují. I tak je vždy
lepší ho napsat. Třeba takto:
Vážen pan
Mgr. Lubor Kostelka
Marketingová poradenská, a.s.
Belvederová 236
Praha 3
Zájem o pracovní pozici v marketingu
Vážený pane Kostelko,
mám velké zkušenosti v oblasti marketingového výzkumu. Jsem autorem mnoha článků
o zlepšování

účinnosti

nástrojů

marketingového

výzkumu

publikovaných

v renomovaných odborných médiích. Mohu Vám poskytnout hodnotnou pomoc při
naplňování cílů Vaší firmy, při realizaci klíčových projektů a zdokonalování Vašich
marketingových nástrojů.
V prosinci dokončím dizertační práci a rád bych zúročil své dosavadní zkušenosti
i vzdělání v oblasti marketingového výzkumu u prestižní marketingové společnosti.
Domnívám se, že můj potenciál je pro Vás použitelný a přínosný, proto si dovolím Vás
kontaktovat pro domluvení osobního pohovoru.
S pozdravem,
Jan Novák
Lísková 358
Tábor
Tel.: 656 565 656
E-mail: novak@mail.com

