
serveiocupacio@ajmataro.cat
 
 

93 758 21 31
de dil luns a divendres  de 9 a 14h

Per tot això, us demanaria que tinguéssiu en compte la meva candidatura en aquest procés de selecció.
 
Atentament,
 
 
Nom i Cognoms
 

  in/nomicognoms
 

Telèfon
 

Tal com demaneu, tinc dos anys d’experiència en la venda tècnica de material quirúrgic i hospitalari, i

també conec els 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 d'assoliment d'objectius de facturació que aporto en el currículum adjunt avalen el

meu interès i competència en venda.

CORREU DE
PRESENTACIÓ
EN RESPOSTA A UN ANUNCI

Per a més informació: www.mataro.cat/ocupacio

Agència de col · locació i  recol · locació
autoritzada nº 0900000154

Twitter @SOM_ocupacio

Senyor Jordi Duchs,

Persona destinataria del correu:

Primer paràgraf: Motiu pel qual em dirigeixo a l’empresa (indicar número de referència a l’oferta, lloc i dia on es va
publicar).

He llegit amb interès l’anunci publicat al portal Trobaré Feina del dia 4 de gener, en el qual sol·liciteu un

venedor tècnic per al vostre departament comercial.

Segon paràgraf:  Deixa clara la idoneïtat al lloc de treball de feina ofertat, explicant breument la professió que et
defineix, la teva experiència i formació relacionada amb l'oferta, les competències i assoliments. 

Tercer paràgraf: Sol·licitud per contactar amb l’empresa o ser tingut en compte en el procés de selecció.

Per a:

Assumpte:

xxxxxxx@xxxxxx.com 

Referència de la oferta - Ocupació sol·licitada

https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones
https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones


serveiocupacio@ajmataro.cat
 
 

93 758 21 31
de dil luns a divendres  de 9 a 14h

Per a més informació: www.mataro.cat/ocupacio

Agència de col · locació i  recol · locació
autoritzada nº 0900000154

Twitter @SOM_ocupacio

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

em motiven a desitjar col·laborar amb vostès.

Segon paràgraf: Esmenta les dades de la teva experiència i formació que poden resultar més interessants per
l’empresa.  Pensa en allò que et fa destacar i pot despertar l’interès de l’empresa. 

Com pot comprovar en el currículum adjunt, tinc dos anys d'experiència en la venda tècnica de material

quirúrgic i hospitalari. Sóc tècnica superior en Laboratori de Diagnosi Clínica i en aquests moments estic

acabant el curs d'especialització en Gestió Comercial d'Àmbit Sanitari. Després de dur la venda tècnica

de materials de diagnòstic, m'he responsabilitzat de la línia de productes de tecnologia quirúrgica, com el

bisturí elèctric THELM 28. A més d'una clara motivació per l'àmbit tècnic, puc aportar el coneixement de

professionals sanitaris i tinc facilitat per a la comunicació interpersonal i la negociació.

Tercer paràgraf: Sol·licitud per contactar amb l’empresa.

Agrairia poder concertar una entrevista amb la finalitat d'ampliar amb major detall el meu historial
professional.
 
Atentament,
 
 
Nom i Cognoms
 

  in/nomicognoms
 

Telèfon

Senyor Jordi Duchs,

Persona destinataria del correu:

Per a:

Assumpte:

xxxxxxx@xxxxxx.com 

Autocandidatura - Esmentar el tipus de perfil 

Primer paràgraf: Demostra que coneixes l'empresa buscant informació a la seva pàgina web: A què es dediquen? Quins
són els seus principals clients? Quina trajectòria han tingut? Quins productes comercialitzen? Han tingut cap
reconeixement? i per últim, fuig de tòpics com ara “reconeguda empresa” .

CORREU DE
PRESENTACIÓ
AUTOCANDIDATURA

https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones
https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones

