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МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Уважаема г-жо Бързачка,
Това писмо е по повод на Вашата обява за Химици в Дирекция „Качество“ на
„Актавис България”. За позицията разбрах от сайта на Центъра за кариерно развитие на
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Бакалавърската и магистърска степен са по специалност
„Химия“, магистърска програма „Биологично активни вещества и лекарствени
средства“ и бих искала да изразя своя интерес към длъжността и да кандидатствам за
нея.
Вашите изисквания / Моята квалификация:
1. Извършва химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни и опаковъчни
материали съгласно утвърдените спецификации;

В бакалавърската програма по „Химия“ се извършват множество качествени реакции
за доказване на йони на биологично активни вещества. Магистърската програма, която
завърших е „Биологично активни вещества и лекарствени средства“. В лабораториите в
учебен корпус № 2 –катедра „Химия“ към Университета сме извършвали опити в
областта на органичния синтез и в областта на химията на лекарствените средства.
Изследваме химичната стабилност на производни на лекарствени средства. Извършва
се модификация на лекарства, процес, който се следи посредством тънкослойна и течна
хроматография.
Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и
лабораторната стъклария;
Притежавам необходимите навици за поддържане на работното място, апаратура и стъклария,
придобити от практическите занятия в лабораториите в катедра „Химия“.
3. Изготвя и проверява аналитични сертификати; спазва установените правила за
добра лабораторна практика и добра документална практика;
След приключване на всяко лабораторно упражнение по време на обучението в катедра
„Химия“, опитът и получените резултати се описват в протокол.
2.

4. Извършва тестванията на лекарствените продукти, съгласно предварително
зададен план;

В лабораторията по органичен синтез, синетезираме модифицирани лекарствени
средства и извършваме изпитвания на химична стабилност посредством
високоефективна течна хроматография, по предварително зададен план от научния
ръководител.
Основите на една кариера са от голяма важност, затова аз бих желала да поставя
началото на своето професионално развитие със стаж във Вашата компания, която се
ползва с много добра репутация. Освен това съм добре запозната с Вашата дейност и с
позитивната атмосфера на работа и възможностите за развитие, които създавате за
Вашите служители.

Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. На разположение съм за
евентуална среща, при желание от Ваша страна.

05.05.2015 г.
гр. Дупница

С уважение,

