
JAK NAPISAĆ WIADOMOŚĆ
E-MAIL Z PODANIEM 

O PRACĘ

PLAN LEKCJI 10

TREŚCI DYDAKTYCZNE
Niektóre podania o pracę będziesz musiała złożyć za pomocą poczty
elektronicznej. Co to oznacza? Oznacza to, że musisz wiedzieć jak napisać
profesjonalne podanie o pracę, aby zostało zauważone przez potencjalnych
pracodawców. Musisz też wiedzieć, kiedy wysłać podanie i jak uczynić je
atrakcyjnym. Powinno się wysłać maila, jeśli ogłoszeniodawca prosi uczestników
o przesłanie CV i innych dokumentów drogą elektroniczną

CELE PLANU LEKCJI :

W tym poradniku dowiesz się jak napisać
wiadomość e-mail do firmy, w której
zamierzasz ubiegać się o pracę. Z jakich
części powinien składać się mail i co
należy w nim umieścić.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ :

Jak napisać maila z
podaniem o pracę.
Co powinno zawierać
podanie o pracę

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA: 60 minut
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Co powinnaś zawrzeć w swoim mailu z podaniem o pracę?
-Dlaczego ubiegasz się o pracę.
-Informacje o stanowisku, o które się ubiegasz.
-Pełne imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe.
-Dlaczego jesteś idealną osobą do ubiegania się o tę pracę.
-CV.
-List motywacyjny, jeśli go posiadasz.
-Dodatkowa dokumentacja, która może być wymagana.

Etapy redagowania e-maila
 
1. Przygotuj dokumentację
Oprócz CV możesz zostać poproszona o list motywacyjny, ewentualnie o list
polecający. Wyślij wszystko w formacie PDF, ponieważ dzięki temu odbiorca
otrzyma wszystko we właściwej formie. Nazwij każdy dokument swoim imieniem i
nazwiskiem, aby po pobraniu go odbiorca wiedział, do kogo należy.

2. Wpisz adres e-mail podany w ogłoszeniu
Powitanie: Szanowny Panie/ Szanowna Pani (nazwisko )
Pierwszy akapit: Przywitaj odbiorcę i wyjaśnij, dlaczego do niego piszesz. 
Drugi akapit: Opisz swoje kwalifikacje i zakończ podaniem danych
kontaktowych, dziękując za poświęcenie czasu na przeczytanie maila. 
Trzeci akapit: Wymień wszelkie załączone dokumenty. 
Zakończenie: Pożegnaj się uprzejmie („Z wyrazami szacunku") i poinformuj, że
będziesz nadal śledzić ofertę. Dołącz swój podpis i informacje kontaktowe.

3. Zwróć uwagę na temat wiadomości
Sprawdź dokładnie ofertę pracy, ponieważ często jest już podany temat, jaki
należy wpisać. Staraj się, żeby temat był jasny i zwięzły, ponieważ rekruterzy
otrzymują wiele maili dziennie. Jeśli nie masz pewności, co umieścić w temacie,
przykładem może być: „Twoje imię i nazwisko - Stanowisko, o które się ubiegasz”.
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