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Tárgy: Jelentkezés pénzügyi elemző pozícióra 

Tisztelt Kovács Lajos 

Ezúton  szeretnék  jelentkezni  a  Gold  Bank  által  meghirdetett  pénzügyi  elemző  pozícióra.  Europass

Készségútlevelemben minden szükséges információ megtalálható.

Választásom azért esett az Önök cégére, mert bankjuk mind hazai mind nemzetközi téren a piacvezetők közé tartozik.

Számomra fontos, hogy szakmailag folyamatosan fejlődjek, és az Önök cége ehhez megfelelő hátteret tudna nyújtani.

Felsőfokú tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem a pénzügyi, gazdasági területen. Emellett lehetőségem

volt Erasmus hallgatóként a Rotterdami Egyetemen is elmélyíteni tudásomat. Az elmúlt 10 évben pénzügyi könyvelő

és számviteli elemző munkakörökben is dolgoztam.   Korábbi munkahelyemen csoportvezetőként több ember munkáját

fogtam össze, így szervezési, vezetői  készségem is megvan ahhoz, hogy az Önök által kínált pozíciót betöltsem.

Erősségeim közé tartozik még a precizitás, valamint a jó koncentrációs képesség is.

Tárgyalóképes  szintű  angol  nyelvtudással  rendelkezem,  amit  korábbi  munkáim során  kamatoztattam is.  Emellett

német nyelvtudásomat is folyamatosan fejlesztem.

Mindezen  tulajdonságaim,  képességeim,  korábbi  eredményeim  és  munkatapasztalataim  alapján  úgy  vélem,

rendelkeze  m azon tapasztalatokkal és készségekkel, melyek a munkakör betöltéséhez szükségesek.

Köszönöm, hogy időt szántak rám és várom mielőbbi vál    aszukat.

Szívélyes üdvözlettel: 

Gábor Kiss

Gépíró utca 23., 1234 Budapest (Magyarország

) 

(+36) 301234568 

gabor.kiss@freemail.hu 
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