
 

ПРИЛОЖЕНИE 10.1
 

ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Завършете изреченията със следните думи 

 обучение – карах стаж – Уважаема – искрено – ентусиазъм – автобиография -
очаквам 
................    Г-це Джоунс,
Прикачих своята  ................ за позицията, рекламирана на уебсайта Ви от 10-ти
септември.
Естеството на моята степен и бивш опит ме подготвиха за тази позиция. Аз съм
адвокат по собствеността. Моето ................ включваше много  независими
изследвания, самомотивация и внимание към детайла.   ................ в
едназастрахователна компания и работата беше много стимулираща.
Имам добри познания по имотното право и набито око за детайла. Аз съм в
състояние да поема отговорността за тази позиция с много ................ и
решителност.
Благодаря ви, че отделихте време да разгледате тази автобиография,  ................да
получа отговор от Вас.
Ваш
Име.

2.Завършете изреченията със следните думи 

 благодарен – умения – съобразителен – запитване – препоръки 

Уважаема г-це Смит,
Пиша със ................ дали има свободни места във Вашия стартъп. Прикачвам
автобиографията си за Ваша информация.
Както виждате, имам две години опит в офис средите, индустриалния сектор и
грижата за клиенти. Разработих широка гама  от   ................ и способността да
работя в мултикултурни екипи. Това е причината, поради която вярвам, че бих
могъл лесно да се впиша в екипа Ви.
Аз съм   ................................ работник, който лесно се адаптира към променящите се
среди, усвоявам нови умения бързо и намирам начини за подобряване на
процесите. Силно желая да работя за компания с голяма репутация и известна с
иновативните си методи.
Имам отлични   ................ и ще се радвам да обсъдя всяко подходящо свободно
място с Вас. В случай, че в момента няма отворени позиции, бих бил                ,
................  ако запазите моята автобиография за всякакви бъдещи възможности.
Искрено Ваш,
Име и подпис 



ОТГОВОРИ

1.                 

Уважаема Г-це Джоунс,
Прикачих своята   автобиография за позицията, рекламирана на уебсайта Ви от 10-ти
септември.
Естеството на моята степен и бивш опит ме подготвиха за тази позиция. Аз съм
адвокат по собствеността. Моето обучение включваше много независими изследвания,
самомотивация и внимание към детайла. Карах стаж в една застрахователна компания
и работата беше много стимулираща.
Имам добри познания по имотното право и набито око за подробности. Аз съм в
състояние да поема отговорността за тази позиция с много ентусиазъми решителност.
Благодаря ви, че отделихте време да разгледате тази автобиография, очаквам           да
получа отговор от Вас.
Искрено Ваш
Име.

2.
Уважаема г-це Смит,
Пиша със запитване дали има налични свободни места във Вашия стартъп. Прикачвам
автобиографията си за Ваша информация.
Както виждате, имам две години опит в офис средите, индустриалния сектор и грижата
за клиентите. Разработих широка гама  от уменияи способността да работя в
мултикултурни екипи. Това е причината, поради която вярвам, че бих могъл лесно да
се впиша в екипа Ви.
Аз съм  съобразителен работник, който лесно се адаптира към променящите се среди,
усвоявам нови умения бързо и намирам начини за подобряване на процесите. Силно
желая да работя за компания с голяма репутация и известна с иновативните си методи.
Имам отлични препоръки  и ще се радвам да обсъдя всяко подходящо свободно място
с Вас. В случай, че в момента няма отворени позиции, бих бил благодарен, ако
запазите моята автобиография за всякакви бъдещи възможности.
Искрено Ваш,
Име и подпис


