Model 1: Autocandidatura
Departament de Recursos Humans
Empresa xxxx
Adreça

Benvolguts, benvolgudes,
Atès que la vostra empresa gestiona amb eficàcia els serveis de manteniment
de l’automòbil, els envio, adjunt, el meu currículum perquè el tenguin en
compte en cas que necessitin una professional de l’automoció.
Com podeu comprovar al meu currículum, tenc formació com a tècnica
superior en mecànica d’automoció i, gràcies a la meva experiència en
diferents empreses del sector, consider que puc contribuir molt positivament
a assolir els objectius de la vostra empresa.
He desenvolupat tasques de reparació i muntatge de motors, manteniment
de vehicles i substitució de peces metàl·liques, entre d’altres.
Agrairia tenir l’oportunitat de mantenir una entrevista personal per exposar
els meus punts forts i les meves motivacions, així com ampliar la informació
resumida en el currículum.

Atentament,

Nom i Llinatges
Telèfon de contacte
Municipi, data

Model 2: Autocandidatura
Departament de Recursos Humans
Empresa xxxx
Adreça

Benvolguts, benvolgudes,
Em dirigesc a la vostra entitat amb l’interès de poder col·laborar-hi, ja que
conec la gran tasca que desenvolupau, sobretot pel que fa a l’eradicació de
les discriminacions per raó de sexe, i pel foment dels drets socials i culturals.
Com podeu comprovar al meu currículum, sóc graduada en Educació Social
per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i estic especialitzada en gènere,
ja que vaig cursar el Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.
La meva carrera professional s’ha desenvolupat dins l’àmbit de serveis a les
persones, tant com a educadora de carrer amb joves, en projectes de
l’Administració Pública, com a monitora i tallerista amb dones en risc
d’exclusió social.
En relació amb les aptituds i capacitats que em defineixen com a professional,
remarcaria la meva polivalència per poder treballar amb diversos col·lectius,
la facilitat d’aprenentatge, la gran motivació que tenc pel sector i la capacitat
d’iniciativa. També tenc aptituds de diagnosi, organització i metodologia,
coherència interna, d’avaluació i de reflexió en la coordinació de projectes.
Per la meva experiència consider que la capacitat de treball en equip és una
de les competències més necessàries per poder desenvolupar un projecte
amb la màxima excel·lència possible.
Per tot això, us agrairia que em donéssiu l’oportunitat de tenir una entrevista
personal per ampliar els coneixements i la formació que apareixen resumits
en el meu currículum.

Cordialment,

Nom i Cognoms
Telèfon de contacte
Municipi, data

