Стандартно писмо за кандидатстване вследствие на обява за работа
Албена К...................
2700 гр. Благоевград
ул. „Иван Михайлов“№ 62
тел: 0888/………………
е-mail: ………………..
До г-н Красимир ..............................
Изпълнителен директор,
Регионален телевизионен център – Благоевград
Уважаеми г-н.................,
Бих желала да кандидатствам за работа при вас като журналист. Научих за вакантното
място от роднина, който е служител в тази институция. Следя редовно регионалните
предавания на Телевизионен център – Благоевград, защото така научавам случващото се в
цялата област. Имам афенитет към сутрешния блок и вечерните новини.
В момента завършвам обучението си в специалност „Българска филология” в
Югозападен университет "Неофит Рилски" и се старая да извличам най-доброто от своите
преподаватели като знания и опит. Нямам необходимия стаж за тази позиция, но чрез
спецификата на своето обучение усъвършенствам своите способности за комуникация с
различни хора, своята писмена и говорна култура, както и знанията ми в областта на
литературата и езика. След практическо ми обучение в информационна агенция „....“ чувствам,
че достигнах достатъчно добро ниво на писане и желанието ми да се занимавам с журналистика
се затвърди. Подготвянето на новини и писане на журналистически материали развиха
креативността, критическото ми мислене и усъвършенстваха познанията ми в професионален
план, а ежедневните контакти с колегите и общуването с различни хора ме направиха
отговорна, изпълнителна, решителна и поемаща отговорност.
От малка имам дарбата да пиша поезия, което според мен е още един плюс в
предаването на информация. Освен това съм изключително общителен човек с характерна
индивидуалност, което е от ключова важност за тази професия. Имам желание да се развивам
именно в сферата на журналистиката, за да покажа своята различната гледна точка и
гражданска позиция чрез репортажите, които ще правя. Едно от любимите ми занимания е да
обсъждам голям спектър от различни теми, да дискутирам, провокирам и карам хората да се
замислят за дълбочината на нещата извън това, което привидно се вижда.
Друго, което би било полезно за работата ми е интересът и знанията по психология,
които бих могла да използвам в различните си контакти, за да извличам максимално полезна
информация.
Тренирам волейбол от осем години, преди това съм тренирала други спортове и затова
предпочитаната от мен сфера за писане на статии и репортажи е спортната. В областта на
спорта освен огромното желание, с което ще работя е полезно и това, че съм израстнала в
такава среда и няма да имам притеснение да се впиша сред спортистите и да се сливам с
обстановката, така че да разбера дори и по-лични факти за човека, който интервюирам. Като
цяло обичам много да разследвам заплетени ситуации и ще се радвам да насоча и тази моя
страст в работата си.
Моето цялостно развитие, образованието, което завършвам и богатата ми и
многостранно развита личност ми дават основание да вярвам, че бих могла да допринеса за поефективната работа в РТВЦ – Благоевград. Имам идея за младежко предаване, реализирано от
млади хора и предназначено за тях, което кореспондира с интересите им, нагласите за учене и
реализацията им в България – тема, пренебрегвана от нашите политици.
Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим всичко, относно
работата и начинът, по който аз ще съм най-полезна за Вас и Вашата дейност, както и за моето
професионално развитие.
19 март 20... г.

С уважение,

Приложение: Автобиография

Албена К…………….

