La carta de presentació
Carta de presentació en resposta a un anunci
Carta d’autocandidatura

La carta de presentació en resposta a un anunci
La carta de presentació ha d’acompanyar sempre al currículum vitae quan la
utilitzem com a resposta a una oferta.
Serveix com "Tarja de visita" per presentar el currículum que envies. Per
explicar qui ets, a quin anunci de treball
respons i que desitges entrar a
formar part en el procés de selecció del lloc de treball anunciat.
Una carta de presentació consta de les següents parts: encapçalament,
salutació, 1r paràgraf, 2n paràgraf i comiat.

La carta d’autocandidatura
S'utilitza quan s'envia per iniciativa pròpia el currículum a una empresa perquè
el tinguin en compte en el moment en què sorgeixi una vacant o es creï un nou
lloc de treball.
Procura aconseguir el màxim d’informació sobre l'empresa i les seves
necessitats.
Troba un motiu per demostrar el teu interès per col·laborar amb ells.
Selecciona els aspectes del currículum que t’interessa oferir a l'empresa
perquè saps que els valoraran positivament.

1. CARTA DE PRESENTACIÓ EN RESPOSTA A UN ANUNCI

encapçalament

Montserrat Paz Forniels
C7Gran 22, 3r 2a
08759 Vallirana
Telèfon: 669 555 555

DADES PERSONALS

DADES DE L’EMPRESA

Kirurgia Ins. SL
Sr. Jordi Duchs
Cr. Nàpols, 154
08013 Barcelona

Barcelona, 6 de març de 2013-10-24

salutació

1r paràgraf

Senyor Jordi Duchs,

He llegit amb interès l’anunci publicat en el diari La Vanguardia del dia 4 de març,
en el que sol·licitaven un venedor tècnic per al seu departament comercial. 1r
PARÀGRAF: MOTIU PEL QUAL M’ADREÇO A L’EMPRESA (INDICAR NÚM. DE REFERÈNCIA DE
L’OFERTA, DIARI/WEB I DIA EN EL QUE VA SORTIR PUBLICADA).

2n paràgraf

Tal i com sol·licitava, tinc dos anys d’experiència en la venda tècnica de material
quirúrgic i conec als clients del sector sanitari a nivell nacional. Sóc tècnica superior
en Laboratori de Diagnosi Clínica, i en aquests moments estic acabant el curs
d’especialització de Gestió Comercial de l’Àmbit Sanitari. Les dades de consecució
d’objectius de facturació que aporto en el currículum adjunto avalen el meu interès i
competència en la venda. 2n PARÀGRAF: ASPECTES MÉS DESTACABLES QUE PUC OFERIR A
L’EMPRESA (FORMACIÓ, EXPERIÈNCIA, MOTIVACIÓ). UTILITZAR PARAULES QUE HAGIN
APAREGUT EN L’OFERTA.

comiat

Per tot això, les sol·licitaria que tinguessin en compte la meva candidatura en aquest
procés de selecció. 3r PARÀGRAF: OFERIMENT PER CONTACTAR AMB L’EMPRESA.

Atentament
COMIAT

Montserrat Paz Forniels
SIGNATURA

2. CARTA DE PRESENTACIÓ ENVIADA PER INICIATIVA PRÒPIA
(AUTOCANDIDATURA)

encapçalament

Montserrat Paz Forniels
C7Gran 22, 3r 2a
08759 Vallirana
Telèfon: 669 555 555

DADES PERSONALS

DADES DE L’EMPRESA

Kirurgia Ins. SL
Sr. Jordi Duchs
Cr. Nàpols, 154
08013 Barcelona

Barcelona, 6 de març de 2013-10-24

salutació

1r paràgraf

2n paràgraf

Senyor o senyora,

M’adreço a vostès perquè tinc coneixement dels productes d’alta tecnologia en
l’àmbit de l’atenció quirúrgica hospitalària de la seva empresa, així com del seu
esforç per la innovació continuada, fets que motiven a desitjar col·laborar amb
vostès. 1r PARÀGRAF: MOTIU PEL QUAL DESITJO TREBALLAR EN LA SEVA EMPRESA

Com pot comprovar en el currículum adjunt, tinc dos anys d’experiència en la venda
tècnica de material quirúrgic hospitalari. Sóc tècnica superior en Laboratori de
Diagnosi Clínicai en aquests moments estic acabant els cursos d’especialització en
gestió Comercial d’Àmbit Sanitari. Després de portar la venda tècnica de materials
de diagnòstic, m’he responsabilitzat ed la línia de productes de tecnologia
quirúrgica, com el bisturí elèctric Thelma 28. A més, d’una clara motivació per
l’àmbit tècnic, puc aportar el coneixement de professionals sanitaris i tinc facilitat
per la comunicació interpersonal i de negociació. 2n PARÀGRAF: ASPECTES MÉS
DESTACABLES QUE PUC OFERIR A L’EMPRESA (FORMACIÓ, EXPERIÈNCIA, MOTIVACIÓ).

comiat

Agrairia poder mantenir una entrevista amb la finalitat de poder ampliar el meu
historial professional. 3r PARÀGRAF: OFERIMENT PER CONTACTAR AMB L’EMPRESA.

Atentament
COMIAT

Montserrat Paz Forniels
SIGNATURA

