MODEL DE CARTA EN RESPOSTA A UN ANUNCI

Laboratoris Esteve
Dpt. Recursos Humans,
Apartat de correus 2322
08400 Martorelles
Ref.: Adm-49-03

Senyors,
En resposta a l’anunci publicat al diari La Vanguardia el 3 de juny en
el què demaneu personal administratiu (Ref. Adm-49-03), us envio
adjunt el meu curriculum vitae.

Tal com podeu observar en el meu historial professional, tinc la
formació

i

els

coneixements

necessaris

per

contribuir

al

desenvolupament dels vostres projectes.

Espero que el meu perfil sigui del vostre interès. Així, quedo a la
vostra disposició per ampliar la informació sobre la meva candidatura
en una entrevista personal.

Atentament,
Anna Valls Diaz
Montmeló, 4 juny de 2005
MODEL CARTA AUTOCANDIDATURA

Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 567 56 63
Fax 93 567 56 60

MODEL CARTA AUTOCANDIDATURA

Laboratoris Esteve
C/ Pompeu
Fabra,
Senyors
de Nau
Taller5 Auto Faraday,
08100 Martorelles
Atès que la vostra empresa gestiona amb eficàcia els serveis al
(Barcelona)
manteniment de l’automòbil, li envio adjunt el meu currículum vitae perquè
el tingui en compte en cas que necessitin un auxiliar d’automoció.

Senyors,

Com poden comprovar al meu currículum, tinc formació en mecànica
d’automoció i un any d’experiència en un taller de Servei Oficial
desenvolupant tasques de reparació i muntatge de motors, manteniment de
Atès vehicles,
que lasubstitució
vostra deempresa
gestiona amb eficàcia la fabricació,
peces metàl·liques...

comercialització i distribució de tot tipus de medicaments, us envio adjunt el
Agrairia tenir l’oportunitat de mantenir una entrevista personal amb

meu currículum
perquè qualsevol
el tingueu
en compte
cas que necessiteu
vostès per contestar
pregunta
i ampliaren
la informació
resumida en una
el currículum.
auxiliar
administrativa.

Atentament,
Com podeu
comprovar al meu currículum, tinc formació i experiència com

administrativa, ja que fa més de deu anys que treballo fent tasques de
Josep iMartí
recepcionista
d’administrativa comercial. Sóc una persona organitzada, amb

recursos, acostumada a treballar en equip, i amb moltes ganes de continuar
Mollet del Vallès, 1 de maig de 2002

aprenent i desenvolupant-me professionalment.

Us agrairia tenir l’oportunitat de mantenir una entrevista personal amb vostès
per contestar qualsevol pregunta i ampliar la informació resumida en el
currículum.

Atentament,
Anna Valls Diaz
Barcelona, 20 de maig de 2005
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