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Ezúton szeretnék jelentkezni a Mercedes-Benz által meghirdetett online kommunikációs gyakornoki pozícióra. 

Hirdetésük azért keltette fel a figyelmemet, mert fontos számomra, hogy szakmailag folyamatosan fejlődjek, és az Önök gyakornoki

programja megfelelő hátteret tudna nyújtani ehhez.

Felsőfokú tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem a kommunikáció területén. Emellett lehetőségem volt Erasmus hallgatóként a

University of Glasgow kommunikáció szakán is elmélyíteni tudásomat. Szakmai gyakorlatomat a GVH Communications Kft.-nél töltöttem,

ahol lehetőségem nyílt betekintést nyerni egy nagyobb cég kommunikációs tevékenységeibe, többek között a közösségi média felületek

kezelésébe is.  Erősségeim közé tartozik még a precizitás, problémamegoldó készség, valamint a jó íráskészség is.

Angol nyelvtudásomat a tanulmányaim, valamint a külföldön töltött egyetemi félév során tárgyalóképes szintre fejlesztettem, melynek

gyakornoki munkám során is nagy hasznát vehettem.

Mindezen tulajdonságaim, képességeim, tanulmányi eredményeim úgy vélem, alkalmassá tesznek a gyakornoki pozíció betöltésére.

Köszönöm, hogy időt szántak rám és várom mielőbbi válaszukat!

Szívélyes üdvözlettel: 

Réka Mezei

Budapest (Magyarország) 

reka.mezei@gmail.hu | (+36) 309998877 | Skype: reka.mezei
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                 <p>Ezúton szeretnék jelentkezni a Mercedes-Benz által meghirdetett online kommunikációs gyakornoki pozícióra.&nbsp;</p>
<p>Hirdetésük azért keltette fel a figyelmemet, mert&nbsp;fontos számomra, hogy szakmailag folyamatosan fejlődjek, és az Önök gyakornoki programja&nbsp;megfelelő hátteret tudna nyújtani ehhez.</p>
<br>
<p>Felsőfokú tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem a kommunikáció területén. Emellett lehetőségem volt Erasmus hallgatóként a University of Glasgow kommunikáció szakán&nbsp;is elmélyíteni tudásomat. Szakmai gyakorlatomat a GVH Communications Kft.-nél töltöttem, ahol lehetőségem nyílt betekintést nyerni egy nagyobb cég kommunikációs tevékenységeibe, többek között a közösségi média felületek kezelésébe is.&nbsp;&nbsp;Erősségeim közé tartozik még a precizitás, problémamegoldó készség, valamint a jó íráskészség&nbsp;is.<br>Angol nyelvtudásomat a tanulmányaim, valamint a külföldön töltött egyetemi félév során tárgyalóképes szintre fejlesztettem, melynek gyakornoki munkám során is nagy hasznát vehettem.</p>
<br>
<p>Mindezen tulajdonságaim, képességeim, tanulmányi eredményeim&nbsp;úgy vélem, alkalmassá tesznek a gyakornoki pozíció betöltésére.</p>
<p><br>Köszönöm, hogy időt szántak rám és várom mielőbbi válaszukat!</p>
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