
klasa III M 

23 kwietnia - czwartek 

 

 

Temat: Pisma użytkowe – list motywacyjny 

 

Ta lekcja nie wymaga od Ciebie wysyłania pracy domowej. 

Znajdziesz tu jednak praktyczne informacje na temat redagowania listu motywacyjnego związanego 
z Twoim zawodem. 

 

 

List motywacyjny (ang. cover letter) to dokument, w którym piszący wyjaśnia i argumentuje swoją 
motywację do podjęcia pracy w danej firmie. Napisanie i przekazanie pracodawcy listu motywacyjnego 
bardzo często jest jednym z podstawowych wymagań, które kandydat musi spełnić, aby wziąć udział w 
rekrutacji. 

List motywacyjny to świetna okazja, aby udowodnić pracodawcy, że naprawdę zależy Ci na 
stanowisku. Wiele osób rezygnuje z wysłania tego dokumentu, dlatego możesz od razu zyskać nad nimi 
przewagę. 

Przede wszystkim pamiętaj, aby nie kopiować swojego CV. W liście motywacyjnym u skup się przede 
wszystkim na tym, w jaki sposób pomożesz firmie, do której aplikujesz. I jakie kwalifikacje sprawiają, że 
jesteś idealnym kandydatem. Jak zawsze stosuj zasadę dopasowania dokumentu do wymagań w ofercie 
pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livecareer.pl/list-motywacyjny/jak-napisac-list-motywacyjny


Przykład listu motywacyjnego mechanika samochodowego 

Miejscowość, data 
 
Andrzej Murawski 
Numer telefonu 
Adres e-mail 
  
Imię i nazwisko adresata 
Stanowisko adresata (np. dyrektorr) 
Nazwa firmy 
Adres firmy 
  
 
Szanowny Panie, 
  
z przyjemnością aplikuję na stanowisko mechanika samochodowego w Państwa salonie. 
  
Jestem przekonany, że moje umiejętności, doświadczenie i pozytywne nastawienie do pracy sprawią, że 
będą Państwo zadowoleni z podjętej współpracy. 
  
Dlaczego uważam, że warto zatrudnić mnie na stanowisku mechanika samochodowego? 
  

1. Zdobyłem już doświadczenie w pracy jako mechanik samochodowy. Dzięki temu znacznie 
szybciej będę mógł zająć się swoimi normalnymi obowiązkami i skróceniu ulegnie proces 
wdrożenia. 

2. Pasjonuję się niemieckimi samochodami, więc praca w Państwa salonie będzie dla mnie 
spełnieniem marzeń. Dzięki temu codzienne obowiązki będę wykonywał ze znacznie większym 
zaangażowaniem i przyjemnością. 

3. Jestem osobą pozytywną, życzliwą i łatwo nawiązuje pozytywne relacje. Jestem pewien, że 
łatwo odnajdę się w Państwa zespole mechaników. 

  
Chętnie spotkam się z Państwem osobiście, aby opowiedzieć więcej o moich kompetencjach i 
doświadczeniu, a także odpowiedzieć na dodatkowe pytania. 
  
Z poważaniem, 
Andrzej Murawski 
 

 


