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V Santa Luise dne 28. 6. 2013
Žádost o místo Konstruktéra interiéru a exteriéru vozu
Referenční kód pozice: V0513/02
Vážený pane Havelko,
rád bych se přihlásil do výběrového řízení na pozici Konstruktéra interiéru a exteriéru vozu, kterou inzerujete
na webových stránkách Škoda Auto. V současné době jsem specialistou pro extrémně náročné úkoly
v nadaci Phoenix. Jedná se o velmi nebezpečnou a rizikovou práci, proto hledám klidnější zaměstnání,
ve kterém bych ale mohl uplatnit své nadprůměrné konstrukční dovednosti a hluboké znalosti fyziky.
Vaší společnosti mohu nabídnout svou kreativitu a schopnost improvizovat. V minulosti jsem například
sestavil letadlo ze sirky a kancelářské sponky nebo funkční bombu z lejna. Navíc už mám zkušenosti
z automobilového průmyslu. Nadřízenému jsem sestrojil sportovní osmiválcový kabriolet z obalu od žvýkačky.
V neposlední řadě umím pracovat rychle a pod tlakem. Když soused, který bydlí nade mnou, vyhodil z 10.
patra šroubek a ocelovou trubku, dokázal jsem z nich během 4 sekund, ještě než dopadly, sestavit bagr.
Bylo by mi potěšením, kdybychom si o mých pracovních zkušenostech a představách o práci pro Škoda Auto
mohli pohovořit osobně. Děkuji Vám za posouzení mé žádosti a těším se na Vaši odpověď.
S přátelským pozdravem,
Angus MacGyver
+1 916 555 4876
angus.macgyver@gmail.com

Přílohy:
 životopis
 videonávod pro psaní motivačního dopisu: http://www.youtube.com/watch?v=oiR3Uu5sbXw

Tento motivační dopis je součástí e-mail seriálu o práci a studiu v zahraničí agentury Czech-us
www.czech-us.cz

Komentář [P1]: I motivační dopis je
dopis. Pokud ho posíláte vytištěný nebo
jako PDF přílohu e-mailu, tak v něm
nezapomeňte uvést adresu svou i příjemce
a datum.
Pokud ho posíláte v těle e-mailu, tak tuto
hlavičku můžete vynechat.
Komentář [P2]: Dopis směřujte
konkrétní osobě, která je za nábor
zodpovědná. Pokud není v inzerátu
uvedená, pokuste se ji dohledat např. na
stránkách společnosti.
Komentář [P3]: V prvním odstavci
zmiňte, kde jste se o pozici dozvěděli.
Komentář [P4]: Dále popište svou
motivaci, proč se o pozici ucházíte.
Komentář [P5]: Zmiňte i, kam profesně
směřujete a co Vás na nabízené pozici láká.
Komentář [P6]: Pokud to jde, popište
své úspěchy pomocí čísel nebo statistik.
Komentář [P7]: Dopis ukončete
pozitivně a vyjádřete zájem o setkání na
pohovoru.

Komentář [P8]: Pokud posíláte dopis
tištěný, nezapomeňte se ručně podepsat.
Komentář [P9]: Uveďte své kontaktní
údaje.

Komentář [P10]: Můžete se podívat na
video návod se shrnutím, jak napsat dobrý
motivační dopis.

