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Tisztelt Barna Judit 

A BLH Egyesület heti körleveléből értesültem arról, hogy a cégük új termékfejlesztőt keres a következő hónaptól. 

A Giant Nonprofit Kft. termékmenedzsereként már széles körű tapasztalatom van a termékmenedzsment világában, de

elérkezettnek látom az időt, hogy egy új területen próbáljam ki magam, így esett a választásom az Önök cégére, amely

mind hazai, mind nemzetközi színtéren meghatározó szerepet tölt be.

Felsőfokú tanulmányaim során részletesen megismertem a marketing és menedzsment világát. Tanulmányaim

végeztével a Nagy Bank Kft-nél dolgoztam több éven át, kezdetben asszisztensként, majd rövid időn belül előléptettek

junior termékmenedzser pozícióba. Két éve dolgozom a Giant Nonprofit Kft-nél termékmenedzserként, ahol több ember

munkáját fogom össze, így nagy teherbíró és erős szervezési készséggel rendelkezem. Fontos megemlítenem, hogy fél

évig tanultam Rómában az Erasmus program keretében, így az angol és az olasz nyelvtudásom is magabiztos.

Gyakorlatias és rugalmas vagyok, gyorsan tanulok, szeretek emberekkel dolgozni, kommunikálni és nagyon fontosnak

tartom a folytonos fejlődést. A termékfejlesztés sem áll tőlem távol, egyetemi tanulmányaim alatt az elméleti alapjaival

már megismerkedtem, így itt az idő, hogy a gyakorlatban is kipróbáljam magam.

Mindezen tapasztalataim és képességeim alapján úgy gondolom, rendelkezem azon tulajdonságokkal, melyek a

munkakör betöltéséhez feltétlenül szükségesek. 

Köszönöm, hogy elolvasták motivációs levelemet. Várom visszajelzésüket! 

Laura Fekete
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                 <p>A BLH Egyesület heti körleveléből értesültem arról, hogy a cégük új termékfejlesztőt keres a következő hónaptól. </p>
<p>A Giant Nonprofit Kft. termékmenedzsereként már széles körű tapasztalatom van a termékmenedzsment világában, de elérkezettnek látom az időt, hogy egy új területen próbáljam ki magam, így esett a választásom az Önök cégére, amely mind hazai, mind nemzetközi színtéren meghatározó szerepet tölt be.</p>
<br>
<p>Felsőfokú tanulmányaim során részletesen megismertem a marketing és menedzsment világát. Tanulmányaim végeztével a Nagy Bank Kft-nél dolgoztam több éven át, kezdetben asszisztensként, majd rövid időn belül előléptettek junior termékmenedzser pozícióba. Két éve dolgozom a Giant Nonprofit Kft-nél termékmenedzserként, ahol több ember munkáját fogom össze, így nagy teherbíró és erős szervezési készséggel rendelkezem. Fontos megemlítenem, hogy fél évig tanultam Rómában az Erasmus program keretében, így az angol és az olasz nyelvtudásom is magabiztos. Gyakorlatias és rugalmas vagyok, gyorsan tanulok, szeretek emberekkel dolgozni, kommunikálni és nagyon fontosnak tartom a folytonos fejlődést. A termékfejlesztés sem áll tőlem távol, egyetemi tanulmányaim alatt az elméleti alapjaival már megismerkedtem, így itt az idő, hogy a gyakorlatban is kipróbáljam magam.</p>
<p>Mindezen tapasztalataim és képességeim alapján úgy gondolom, rendelkezem azon tulajdonságokkal, melyek a munkakör betöltéséhez feltétlenül szükségesek.</p>
<br>
<p>Köszönöm, hogy elolvasták motivációs levelemet. Várom visszajelzésüket!</p>
            
        
    


