
3 WZORY MAILA Z CV, KTÓRE… 

DADZĄ CI WIĘCEJ ODPOWIEDZI OD PRACODAWCÓW 



NAPISAŁEŚ PROFESJONALNE CV I LIST MOTYWACYJNY.  

CZY TO WYSTARCZY, ABY DOSTAĆ ZAPROSZENIE NA 
ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ?

Profesjonalne dokumenty zwiększają Twoje szanse na więcej 
ofert pracy. Żeby tak się stało, pracodawca musi chcieć 
otworzyć załączniki!



ZOBACZ 3 NIEZAWODNE WZORY  
MAILA Z CV.   

DZIĘKI NIM, PRACODAWCA  
Z ZACIEKAWIENIEM OTWORZY 
TWÓJ ZAŁĄCZNIK.



MAIL 1

TEMAT: 4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO ZATRUDNIĆ [IMIĘ I NAZWISKO]

Szanowni Państwo, 

jestem zainteresowany/-na stanowiskiem X w firmie Y. Moja kandydatura będzie pasowała idealnie do 
Państwa kultury organizacji ponieważ: 

1. (osiągnięcie + cyfry – 1 linijka) np. w obecnej firmie zwiększyłem sprzedaż w regionie o 21%. 

2. (osiągnięcie + cyfry – 1 linijka) np. pozyskałem 20 nowych klientów w okresie 6 miesięcy. 

3. (cecha charakteru – 1 linijka) np. jestem samodzielny i skutecznie realizuję postawione cele. 

4. (plany na przyszłość – 1 linijka) np. pragnę rozwijać swoje kompetencje managerskie. 

W załączniku znajdują się moje dokumenty aplikacyjne, które stworzyłem/łam specjalnie dla Państwa. 
Będzie mi miło móc porozmawiać z Państwem osobiście, jeżeli zechcecie poznać mnie bliżej. 

Pozdrawiam 

Imię i nazwisko



MAIL 2

TEMAT: SPECJALISTA [DODAJ BRANŻĘ] [IMIĘ I NAZWISKO]. CHCĘ PRACOWAĆ 
W FIRMIE X.

Szanowni Państwo, 

chcę pracować dla Państwa firmy, ponieważ uważam, że będę w stanie wykorzystać w pełni moje najważniejsze 
atuty: 

1. (cecha + konkretne osiągnięcie – 2 linijki) np. skuteczność. W obecnej firmie pozyskałem 18 nowych 
partnerów biznesowych w ostatnim kwartale. 

2. (cecha + konkretne osiągnięcie – 2 linijki) np. umiejętność zarządzania ludźmi. Kieruję 7 -osobowym 
zespołem. 

3. (to, za co lubią mnie inni w pracy – 2 linijki) np. Moi współpracownicy doceniają we mnie rzetelność  
i realizację zadań w wyznaczonych terminach. 

Gdyby znaleźli Państwo chwilę, proszę o zapoznanie się z moimi dokumentami aplikacyjnymi. Stworzyłem/łam 
je specjalnie dla Państwa firmy. Będę zobowiązany/na za informacje zwrotne. 

Pozdrawiam 

Imię i nazwisko 



MAIL 3

TEMAT: MOŻLIWOŚCI PRACY W FIRMIE X.

Szanowni Państwo, 

chcę zaoferować moje ponad x-letnie doświadczenie w branży (dodać) do pracy w Państwa firmie. 
Pragnę przedstawić moje najważniejsze sukcesy: 

1. (osiągnięcie + cyfry – 1 linijka) np. Z sukcesem zrealizowałem kampanię rebrandingową w firmie Y. 
Po jej wdrożeniu firma zanotowała 12% wzrost przychodów. 

2. (osiągnięcie +cyfry – 1 linijka) np. Koordynowałem pracę 15-osobowego zespołu marketingu. 

Poszukuję nowych wyzwań zawodowych i miejsca, które pozwoli mi osiągać jeszcze więcej. Proszę o 
zapoznanie się z moimi dokumentami aplikacyjnymi, które stworzyłem/łam dla Państwa firmy. 

W razie pytań, jestem do stałej dyspozycji. 

Pozdrawiam 

Imię i nazwisko 



PIOTR SOSNOWSKI 
KAMILA OKULSKA

PRZYGOTOWALI:


