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„МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ -ООД  

 

 

 

                               МОТИВАЦИЯ 

                                                                                          на  ......................................... 

ул ............................................. № ........  

9700, Шумен 

тел.:  ...................................... 

з а      з а е м а н е     д л ъ ж н о с т т а  .................................................................................  

С настоящата мотивация желая да кандидатствам за работа във Вашето учреждение. Считам 
себе си за способен/способна и подходящ(а) за предлаганите от Вас работни места. 

Мотивациите ми за кандидатстване при Вас са следните: 

♦ Отговарям на общите изисквания за работа в .........................................................  
Притежавам познания и опит в повече от аспектите на ..............................................  
Намирам работата в  .............................................. отдел за интересна и отговорна. 
Имам отлична подготовка за работа с множество компютърни програми продукти - офис 

пакети, база данни и Интернет. 
Владея отлично  ............................  език - писмено и говоримо - завършил(а) съм 

Професионална гимназия по икономика - Шумен с висок успех. Владея и ...........................  
език. Имам желание за усъвършенстване и практикуване на езиковите ми възможности. 

♦ Притежавам следните личностни качества и мотивировка: 
Усвоявам бързо нови работни дейности и лесно се адаптирам към промени в условията на 

труд. Имам интереси в областта на  ................................................  За мен е необходимост 
да развивам и обогатявам уменията си. Обичам да работя в екип с много хора. 

Притежавам добри комуникативни възможности, лесно създавам контакти. Имам готовност и 
желание за интензивен, продължителен и напрегнат работен ден. Изпитвам удовлетворение от добре 
свършената работа. Проявявам перфекционизъм по отношение на възложените ми задачи. 

♦ Защо желая да работя с Вас 
Намирам възможността за работа във Вашата фирма за интересна, даваща възможност за 

креативна дейност и разширяване на моите познания в много области. Уверен(а) съм, че мога да 
имам личен принос във дейността на Вашата фирма. В случай, че ми бъде предоставена възможност 
да се присъединя към Вашия екип от професионалисти, моите умения, знания и искрено желание за 
работа ще допринесат за представянето на Вашата компания. 

Ще Ви бъда благодарен/благодарна, ако разгледате моята кандидатура и се свържете с мен за 
допълнителна информация или интервю. Препоръчвам Ви мобилен телефон или електронна поща 
като средства за по-бърза комуникация. 

Ако моята кандидатура не среща желаните от Вас качества, моля изпратете ми кратко 
съобщение относно специфичните изисквания, на който не отговарям. 

Шумен, ........................ 2018 г. ПОДПИС: 
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