ŽIVOTOPIS
Vaša firma hľadá nových zamestnancov. Pripravte si databázu otázok
na pracovný pohovor, používajte lokál.

Doplňte lokál.

1. Máte minimálne 3 roky praxe a ste dobrý v ................................. (marketing)?

VEC: Odpoveď na pracovný inzerát

2. Viete pracovať na …....................... (počítač) v …..................... (program) Excel?

Reagujem na Váš inzerát v denník..... Dobré ráno

3. Máte chuť pracovať v …................................ …....................... (mladý kolektív)?

zo dňa 10. 2. 2018. V inzerát..... píšete, že hľadáte

4. Môžete pracovať aj cez víkendy a v ....................................................... (noc)?

riaditeľa na finančné oddelenie s praxou 4 roky.

5. Chcete hľadať nové možnosti vo …..................... …..................... (vaša kariéra)?

Ja som pracovala desať rokov ako finančná manažérka

6. Snívate o ….......................... ….................... .............. (luxusné firemné auto)?

vo firm..... RST v Žiline. Jeden rok som bola na stáž.....

7. Študovali ste na ….......................... ….............................. (prestížna univerzita)?

v Nemeck..... . Hovorím plynule po nemecky.

8. Chcete pracovať v ….................................. …................ (medzinárodná firma)?

V príloh..... Vám posielam životopis.

9. Máte záujem pracovať na …..................... …................... (manažérska pozícia)?

S úctou

10. Chcete pracovať vo firme, ktorá je známa na …............ …............ (celý svet)?
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