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Bonus - szablony odpowiedzi do rekruterów
na LinkedIN
Opis odcinka:
https://miedzynamiasieciami.pl/001

KRÓTKA ODMOWA PO POLSKU
Dzień dobry,
Niestety na chwilę obecną nie jestem zainteresowany tą ofertą.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
<imię i nazwisko>
KRÓTKA ODMOWA PO ANGIELSKU
Good morning,
Unfortunately I am not interested in that offer at the moment.
Thank you for the contact.
Best regards,
<imię i nazwisko>
ZGODA PO POLSKU
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Dzień dobry,
Byłbym wstępnie zainteresowany ofertą i prosiłbym o więcej szczegółów.
Aby uniknąć nietrafionych propozycji, chciałbym jednak na wstępie sprecyzować moje wymagania.
W kwestii lokalizacji jestem zainteresowany ofertami w <miasto>. Jestem skłonny do relokacji / Nie jestem
zainteresowany relokacją, jednak posiadam niezbędne warunki i doświadczenie do świadczenia pracy
zdalnej w stu procentowym wymiarze czasu.
Obecnie moja wiedza i doświadczenie są na poziomie certyfikatu <certyfikat> głównie w obszarze
<specjalizacja> ale coraz mocniej wchodzę w tematykę <tematyka dodatkowa> oraz przygotowuję się do
certyfikacji <certyfikat>. Posiadam ponadto mocne doświadczenie w <zakres tematyczny>.
Stanowiska, które mnie interesują to <nazwa stanowiska>, z dużym naciskiem na udział w projektach
wdrożeniowych.
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Moje wymagania finansowe na dzień dzisiejszy to <kwota> zł brutto na umowie o pracę i <kwota> zł/h netto
w
P Aprzypadku
R A D I S E umowy
I N T H B2B.
E PALISADES

Pozdrawiam,
<imię i nazwisko>
ODMOWA PO POLSKU
Dzień dobry,
Niestety nie jestem zainteresowany tą ofertą.
Mając jednak na względzie możliwość pojawienia się w przyszłości innych ofert, pozwolę sobie przedstawić
moje preferencje.
W kwestii lokalizacji jestem zainteresowany ofertami w <miasto>. Jestem skłonny do relokacji / Nie jestem
zainteresowany relokacją, jednak posiadam niezbędne warunki i doświadczenie do świadczenia pracy
zdalnej w stu procentowym wymiarze czasu.
Obecnie moja wiedza i doświadczenie są na poziomie certyfikatu <certyfikat> głównie w
obszarze <specjalizacja> ale coraz mocniej wchodzę w tematykę <tematyka dodatkowa> oraz
przygotowuję się do certyfikacji <certyfikat>. Posiadam ponadto mocne doświadczenie w <zakres
tematyczny>.
Stanowiska, które mnie interesują to <nazwa stanowiska>, z dużym naciskiem na udział w projektach
wdrożeniowych.
Moje wymagania finansowe na dzień dzisiejszy to <kwota> zł brutto na umowie o pracę i <kwota> zł/h netto
w przypadku umowy B2B.
Pozdrawiam,
<imię i nazwisko>
ZGODA PO ANGIELSKU
Good morning,

RE

I would be initially interested in the offer and I'd like to ask for more details.
E A L T Y InE L I T E
However, to avoid unsuitable offers, I'd like to be precise about my requirements at the veryRbeginning.
terms of location I am interested with offers in <location>. I am willing to relocate / I am not interested in
relocation, but I have proper conditions and experience to provide the service while working full-time from
home.
At the moment my knowledge and experience are at the level of <certificate> certification, mainly in scope
of <specialization>. However, I also intensively develop my skill set in <secondary skill> and prepare for
taking <certification>. Furthermore, I have strong experience in <network skills>.
Positions I am interested in are <position names>, with main focus in projects related with network
implementation.
My salary requirements as of today are following: <amount> PLN gross on the employment contract and
<amount> PLN per hour net in case of B2B contract.
Best Regards,
<name and surname>
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Unfortunately I am not interested in that offer.
However, having in mind that there may appear another offer in the future, I'd like to let you know about my
requirements beforehand.
In terms of location I am interested with offers in <location>. I am willing to relocate / I am not interested in
relocation, but I have proper conditions and experience to provide the service while working full-time from
home.
At the moment my knowledge and experience are at the level of <certificate> certification, mainly in scope
of <specialization>. However, I also intensively develop my skill set in <secondary skill> and prepare for
taking <certification>. Furthermore, I have strong experience in <network skills>.
Positions I am interested in are <position names>, with main focus in projects related with network
implementation.
My salary requirements as of today are following: <amount> PLN gross on the employment contract
and <amount> PLN per hour net in case of B2B contract.
Best Regards,
<name and surname>
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