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Bucuresti, 12 martie 2018 
Aplicatie pentru jobul de Economist

Stimată doamnă/Stimate domnule, 

Va adresez aceasta scrisoare de intentie pentru a-mi exprima dorinta de a aplica la un anunt publicat pe

Hipo.ro pentru postul de Economist in departamentul financiar al companiei dvs.

Am o experienta de peste 8 ani in acest domeniu, dintre care ultimii 4 ani in cadrul companiei X, unde am

fost  responsabil  cu  analiza  operatiunilor  economice  si  a  situatiilor  aparute  in  activitatea  curenta,  cu

colectarea  datelor  si  realizarea  de  raportari  economico-financiare,  intocmirea  declaratiilor  fiscale  si

efectuarea platilor pentru furnizorii interni si externi, dupa cum rezulta din CV-ul atasat.

Consider ca notiunile mele solide de economie si  contabilitate,  nivelul  avansat  de cunoastere a limbii

engleze si de operare a calculatorului (MS Office, software de contabilitate: Charisma ERP, Charisma HR,

Saga, Economic), precum si diplomele de certificare ACCA ma recomanda pentru un loc in echipa dvs.

Urmarind activitatile derulate de compania X, am constatat cu satisfactie ca profilul si realizarile acesteia

corespund pe deplin aspiratiilor mele profesionale. Doresc sa imi dezvolt competentele profesionale prin

implicarea pe termen lung in proiectele companiei dvs. si va rog sa luati in considerare CV-ul meu pentru

un interviu.

Va stau la dispozitie pentru urmatoarele etape ale procesului de recrutare.

 

Va multumesc,

Cu stimă, 
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