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5 LIST MOTYWACYJNY  
 

                                                                                                                     ....................................... 

                                                                                                                              miejscowość i data 

....................................... 

dane nadawcy 

....................................... 

adres 

           ...................................... 

                                   adresat 

            ...................................... 

                                         adres 

 

LIST MOTYWACYJNY  

 

Szanowny Panie, 

 

W związku z zamieszczonym w serwisie internetowym ............. ogłoszeniem dotyczącym 

rekrutacji na stanowisko Przedstawiciela Handlowego chciałabym zaprezentować własną 

kandydaturę. Sądzę, że moje doświadczenie i umiejętności odpowiadają Pańskim wymaganiom 

odnośnie modelowego pracownika na tym stanowisku pracy. Pragnę jednocześnie nadmienić, że 

od kilku lat śledzę z zainteresowaniem rozwój Pańskiej firmy i zdaję sobie sprawę z tego, że 

stwarza ona doskonałe możliwości rozwoju dla swoich pracowników. 

 

Posiadam doświadczenie w pracy na stanowisku sprzedawcy, kierownika sprzedaży, doradcy 

klienta i przedstawiciela handlowego. Pracowałam dotychczas dla dużych, renomowanych 

marek. Obecnie poszukuję pracy w charakterze przedstawiciela, jako że taka praca pozwala mi na 

pełne wykorzystanie posiadanych kompetencji i potencjału. Przebieg mojej kariery zawodowej 

pozwolił mi na skonfrontowanie w praktyce umiejętności nabytych w toku odbywanych studiów 

wyższych na kierunku Marketing sprzedaży na Wydziale Zarządzania i Administracji Szkoły 

Wyższej Handlowej w Krakowie. 

 

Aktualnie odpowiadam za pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie obrotów oraz za 

kontakty z dostawcami i przedstawicielami handlowymi. Zarządzam także personelem, kieruję 

planowaniem sprzedaży, promocjami, a ponadto decyduję o ekspozycji towaru.  

 

W pracy zawodowej wykazuję się ambicją i zaangażowaniem. Potrafię wyznaczać sobie cele, do 

których konsekwentnie dążę, pokonując kolejne przeszkody pojawiające się na mojej drodze. W 

przeszłości moja praca w dużej mierze polegała na nawiązywaniu pozytywnych relacji z 

klientami i kontrahentami. Dzięki temu, że jestem osobą otwartą i towarzyską, potrafię znaleźć 

płaszczyznę porozumienia z każdą osobą. Nie są mi obce techniki sprzedaży i marketingu, jak i 

techniki negocjacji przydatne w pracy jako przedstawiciel handlowy. Jestem dobrym kierowcą z 

ponad 10-letnim stażem. 

 

Mam nadzieję, że moja kandydatura wyda się Panu interesująca i dostanę szansę 

zaprezentowania własnej osoby podczas osobistego spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. 
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Jestem przekonana, że moja wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwolą mi sprostać 

wszystkim Państwa oczekiwaniom. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

......................................... 

                                                                                                                      imię i nazwisko 

 

Zdroj: http://www.listymotywacyjne.pl/przedstawiciel-handlowy/ 

 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 

 
dane údaje 

decydować rozhodovať, riešiť 

doradca  poradca 

dostawca dodávateľ 

doświadczenie skúsenosť 

handlowy obchodný 

kierowca vodič, šofér 

kierownik sprzedaży vedúci predaja 

kierunek smer 

kontrahent zmluvná strana, zmluvný partner, kontrahent 

list motywacyjny «pismo składane przez 

osobę ubiegającą się o pracę»  

motivačný list «formalizovaný opis 

pracovných zručností a skúseností s kontaktom 

na osobu, ktorá môže poskytnúť referencie, 

príloha k žiadosti o prijatie do zamestnania» 

marka značka, známka 

nadawca odosielateľ 

ogłoszenie inzerát, oznámenie 

posiadać mať, vlastniť, disponovať 

pracodawca zamestnávateľ 

promocja akcia 

przedstawiciel handlowy obchodný zástupca 

rekrutacja «przyjmowanie kandydatów do 

szkół lub do pracy» 

prijímanie kandidátov do škôl alebo do práce 

sprostać zdolať, dať si rady, stačiť 

http://www.listymotywacyjne.pl/przedstawiciel-handlowy/
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sprzedawca predavač 

stanowisko pozícia 

umiejętność vedomosť, znalosť 

wydział fakulta 

zarządzanie spravovanie, vedenie, riadenie, manažment 

zawodowy odborný, profesný, profesijný 

z poważaniem s úctou 

 


