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Tema:

Kaunas, 2019 m. gegužės 1 d. 

Gerb. Įmonės vadove, 

Kreipiuosi į Jus dėl Jūsų siūlomo vadovo darbo.

Pastaruoju metu dirbau įmonėje UAB Pardavimų skatinimas ir mes, kurioje atlikau įmonės vadovo 

pavaduotojo pareigas. Pagrindinės veiklos sritys buvo prekybos balanso išlaikymas, pardavimų 

skatinimas, personalo valdymas.

Turiu daug patirties dirbant su žmonėmis ir siekiant kurti įmonės pridėtinę vertę. Man visuomet sekdavosi 

dirbti vystant prekybos rezultatus, skatinant prekybą. Per kelerius metus mano atstovaujama organizacija 

pardavimus padvigubino. Pelnas padidėjo 60 procentų. Esu įsitikinęs, kad tai lėmė geri ir 

motyvuoti organizacijos žmonės, kurios dalis buvau ir aš.

Atsižvelgiant į Jūsų reikalavimus esu įsitikinęs, kad dirbdamas Jūsų įmonėje svariai prisidėčiau prie veiklos

vystymo ir rezultatų siekimo. Dėkoju už skirtą dėmesį ir žinoma lauksiu Jūsų atsakymo. 
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