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Załącznik 1 

 

Zgłoszenie 

-Przykład- 
 

PoniŜszy tekst jest jedynie przykładem moŜliwej treści zgłoszenia. Prosimy zmodyfikować 

treść, tak by dopasować ją do swoich warunków i potrzeb.  

Prosimy zgłoszenie napisać w swoim ojczystym języku oraz w języku państwa, do którego 

odbywa się wyjazd, a jeśli to nie jest moŜliwe, druga wersja powinna być w języku 

angielskim. 

W swoim zgłoszeniu prosimy nie wykorzystywać logo widniejących na niniejszym wzorze. 

 
Nagłówek listu 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data) 

 

Nazwa i adres spółki gospodarza (na tyle, na ile są znane) 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jestem zainteresowany spędzeniem kilku miesięcy mojej praktyki zagranicą. W związku z 

czym przesyłam swoje zgłoszenie o przyjęcie na staŜ. Obecnie trwa drugi rok mojej praktyki, 

w czasie której szkolę się w charakterze pracownika przemysłu metalowego w zakresie pracy 

w terenie. Swoją praktykę odbywam w firmie Mustermann w miejscowości Musterhausen. 

Całkowity okres trwania praktyki w moim zawodzie wynosi trzy i pół roku. Pracownicy 

przemysłu metalowego w (Wielkiej Brytanii/Norwegii…proszę podać swój kraj) szkoleni są 

m.in. w zakresie tworzenia konstrukcji metalowych i stalowych, a takŜe montaŜu oraz 

przeprowadzania prób hydrodynamicznych, pneumatycznych i elektronicznych na elementach 

konstrukcji. W załączeniu przesyłam opis mojego zawodu w języku angielskim i (jeśli to 

moŜliwe, w języku kraju planowanego wyjazdu; prosimy odszukać informacje o swoim 

zawodzie na stronie internetowej (strona krajowa www.xxxxx.com) i dodać je do swojego 

zgłoszenia)). 

Dotychczas miałem przede wszystkim moŜliwość nabycia doświadczenia w zakresie 

produkcji filtrów i urządzeń transportowych, jako Ŝe jest to główny obszar działalności firmy, 

w której odbywam praktykę. Więcej informacji o naszej firmie znaleźć moŜna na stronie 

internetowej (tu wpisać adres strony). 

 

Udało mi się juŜ zdobyć spory zasób wiedzy na temat spawania oraz cięcia i kształtowania 

metalu. Kilkakrotnie asystowałem juŜ przy procesie montaŜu i instalacji urządzeń. 

 

Chciałbym poznać, jak wygląda praca w innym kraju, a takŜe udoskonalić swoje umiejętności 

językowe. Z Państwa strony internetowej dowiedziałem się, Ŝe Państwo równieŜ zajmujecie 

się produkcją urządzeń transportowych. Bardzo interesuje mnie, czym proces produkcyjny w 
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Państwa zakładzie róŜni się od naszego. Jednocześnie, bardzo ciekawym jest dla mnie fakt 

wytwarzania przez Państwa urządzeń, których my nie produkujemy, np. urządzenia suszące. 

 

Moim hobby jest fotografia, oprócz tego lubię grać w piłkę noŜną i podróŜować. 

 

Zagranicą chciałbym spędzić około 4 miesięcy, najchętniej rozpoczynając od Marca 2010 r., 

innym moŜliwym terminem rozpoczęcia byłby wrzesień 2010. 

 

W szkole uczyłem się francuskiego/hiszpańskiego (proszę wybrać) przez trzy lata i jestem w 

stanie budować i rozumieć proste zdania w tym języku. 

 

Nasza firma wspiera staŜe zagraniczne. Odpowiedzialnym za moją edukację zawodową jest 

pan Mustermann, który moŜe udzielić odpowiedzi na Państwa ewentualne pytania. 

 

Nr Tel. 

Adres e-mail 

 

Liczę na Państwa zainteresowanie moim zgłoszeniem oraz na moŜliwość odbycia części 

mojej praktyki w Państwa zakładzie. 

 

Z powaŜaniem, 

 

 

 

Załączniki 

 

Europass CV 

Opis zawodu pracownika przemysłu metalowego 


