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Przedstawiam Pani swoj� aplikacj� na stanowisko Analityka Finansowego. Ofert� (o numerze 
referencyjnym AF234/22) znalazłem w portalu Pracuj.pl. Zale�y mi na tej pracy, poniewa� 
moim celem zawodowym jest praca w wiod�cej firmie na rynku usług finansowych.  

Wydaje mi si�, �e moje umiej�tno�ci i cechy charakteru predestynuj� mnie do pracy na tym 
stanowisku. 

Pracuj�c w firmie doradczej nad zło�onymi projektami dla klientów z wielu bran� musiałem 
wykazywa� si� umiej�tno�ci� analizy ró�norodnych danych oraz przedstawiania 
odpowiednich rozwi�za�. Moja praca wymagała nie tylko efektywnej współpracy z 
klientami i partnerami firmy oraz przystosowania do zmieniaj�cych si� warunków, ale tak�e 
wzorowej pracy zespołowej. Wa�n� cz��ci� realizacji projektów było równie� staranne 
prowadzenie dokumentacji, w tym szczególnie analizowanie i weryfikowanie informacji 
przedstawianych przez klientów. Wspólna realizacja zada� z kluczowymi osobami danej 
instytucji pomogła mi w rozwini�ciu umiej�tno�ci skutecznej komunikacji z lud�mi, 
planowania pracy, dokładno�ci oraz konsekwencji w d��eniu do celu.  

Moje predyspozycje analityczne oraz koncepcyjne umo�liwiły mi samodzielne 
opracowanie kalkulatorów finansowych, umo�liwiaj�cych jednoczesne porównanie ofert 
kredytów ró�nych banków w Polsce, porównanie kredytu złotowego i w walucie itp.. Je�li 
b�d� Pa�stwo zainteresowani, mog� przedstawi� opracowane przeze mnie kalkulatory 
finansowe, jako przykład praktycznego wykorzystania moich umiej�tno�ci.  

W zał�czonym CV znajd� Pa�stwo szczegółowe informacje dotycz�ce moich kwalifikacji. 
Jestem osob� uczciw�, pracowit� i zaanga�owan� w powierzone obowi�zki, zorientowan� 
na osi�gni�cie jak najlepszych rezultatów. Otwarto�� na nowe wyzwania, gotowo�� do 
zdobywania nowej wiedzy oraz umiej�tno�� pracy w zespole to moje dodatkowe atuty.  

Wysokie predyspozycje do wykonywania analiz potwierdzaj� wyniki (85-90%) uzyskiwane 
z testów numerycznych i logicznych. 

Zdaj� sobie spraw�, �e praca w „Pieni�dzmi si� Zajmiemy” wymaga� b�dzie stałego 
podnoszenia kwalifikacji oraz umiej�tno�ci adaptacji do zmieniaj�cych si� warunków pracy. 
Jestem gotowy podj�� to wyzwanie. Mam nadziej�, �e spotkamy si� na kolejnym etapie 
rekrutacji. 
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