Model
Albert Juanola Roure
Carrer Major, 87, 3r 4a
17190 Salt
Referència 45/2010g
Apartat de correus 352
Girona

Senyors,
Us escric per fer-vos saber que estic molt interessat en la feina de comercial de
productes de neteja industrial per a la comarca de la Garrotxa que va aparèixer en el
diari El Punt del dia 23 d’abril.
Per la meva formació i experiència professional, em considero prou capacitat per fer
amb eficàcia aquesta feina. A més, conec bé aquesta zona ja que hi he treballat durant
cinc anys com a comercial de l’empresa Mgraphic, que es dedica a la distribució de
revistes.
Us envio, adjunt, el currículum perquè pugueu comprovar aquestes i altres dades, i us
demano una entrevista per parlar de tots aquells aspectes que considereu importants.
Atentament,

Albert Juanola Roure
Salt, 25 d’abril de 2010

Text 1

Albert Juanola Roure
Carré Majó, 87, 3º 4ª
17190 Salt
Referéncia 45/2010g
Apartat de correos 352
Girona

Señors,
Vos escric per fer-vos saber que estic molt interesat en la feina de comercial de
productes de neteixa industrial per la comarca de la Garroixa que va apareixer en el
diàri El Punt del dia 23 d’abril.
Per la meva formacio i experiéncia profesional, em considero prou capacitat per fer
amb eficácia aquesta feina. A mes, coneixo be aquesta zona ja que i he treballat
durant cinc añs com a comercial de l’empressa Mgraphic, que es dedica a la
distribucio de revistas.
Vos envio, adjunt, el currículum perqué pogueu comprobar aquests i altres datos, i vos
demano una entrevista per parlá de tots aqueys aspectes que considereu importants.
Atentamen,

Albert Juanola Roure
Salt, 25 de abril de 2010

Text 2
Albert Juanola Roure.
Carrer Major, 87, 3r, 4a.
17190 Salt.
Referència 45/2010g.
Apartat de correus, 352.
Girona.

Senyors:
Us escric, per fer-vos saber que estic molt interessat en la feina de comercial de
productes de neteja, industrial per a la comarca de la Garrotxa. Que va aparèixer en el
diari El Punt del dia 23 d’abril.
Per la meva formació i experiència professional; em considero prou capacitat per fer
amb eficàcia aquesta feina a més conec bé, aquesta zona ja que hi he treballat durant
cinc anys, com a comercial de l’empresa Mgraphic. Que es dedica a la distribució de
revistes.
Us envio adjunt el currículum, perquè pugueu comprovar aquestes i altres dades. I us
demano, una entrevista per parlar de tots aquells aspectes, que considereu importants.
Atentament.

Albert Juanola Roure
Salt 25 d’abril de 2010.

Text 3
Albert Juanola Roure
Carrer Major, 87, 3r 4a
17190 Salt
Referència 45/2010g
Apartat de correus 352
Girona

Hola,
Us escric per fer-vos saber que tinc moltes ganes de vendre els vostres productes de
neteja a la Garrotxa. La feina que vau anunciar en El Punt de l’altre dia m’agrada molt.
Ja he treballat d’això abans i em sembla que puc fer la feina de collons. A més, fa
molts anys que volto per aquesta zona ja que hi he treballat una temporada llarga com
a viatjant de l’empresa Mgraphic, que es dedica a repartir revistes.
Si us hi fixeu, us envio el currículum perquè pugueu veure que no us enredo i, si voleu,
puc venir a parlar amb vosaltres algun dia.
A reveure,
Albert Juanola Roure
Salt, 25 d’abril de 2010

Text 4
Albert Juanola Roure
Carrer Major, 87, 3r 4a
17190 Salt
Referència 45/2010g
Apartat de correus 352
Girona
Senyors,
Us escric per fer-vos saber que l’altre dia vaig llegir un anunci vostre en el diari El
Punt, que és el diari que compro cada dia, encara que a vegades no tinc temps i el
llegeixo al bar de la cantonada, on fan uns entrepans de formatge molt i molt bons.
Com us deia, l’altre dia (perdoneu-me, però no recordo ben bé quin dia era, encara
que m’imagino que vosaltres ja sabeu de què estic parlant i no us costarà gaire trobarlo), vaig llegir un anunci vostre en què anunciàveu que teniu una plaça de comercial o
viatjant de productes d'aquests que es fan servir per netejar per a la comarca de la
Garrotxa, una zona, per cert, molt maca: jo sempre dic que és el Tirol català.
Em sembla que puc fer molt bé aquesta feina. De petit vaig estudiar a la Salle i, quan
vaig acabar l’EGB, vaig anar a fer formació professional a Montilivi. Després he fet
alguns cursos més d’informàtica, de català, d’anglès, de psicologia aplicada a la venda
de pisos de protecció oficial i de pesca esportiva. A més, he treballat a molts llocs: a la
fleca del meu pare, en una botiga de recanvis elèctrics, en un taller mecànic i en una
empresa de distribució de revistes de la zona d’Olot. Per això, conec tan bé Sant
Jaume de Llierca, Besalú, Sant Joan les Fonts, Castellfollit, les Preses...
Perquè pugueu comprovar tot això que us he explicat, us envio el currículum a darrere
d’aquesta carta. Si us sembla que hi ha alguna cosa que voleu comentar, estic a la
vostra disposició per explicar-vos-ho millor i amb més detalls.
Tot esperant la vostra resposta, us agraeixo la vostra atenció i m’acomiado
atentament.

Albert Juanola Roure
Salt, 25 d’abril de 2010

Text 5
Albert Juanola Roure
Carrer Major, 87, 3r 4a
17190 Salt
Apartat de correus 352
Girona

Senyors,
Us envio el currículum.
Atentament,

Albert Juanola Roure

Salt, 25 d’abril de 2010

Text 6
Albert Juanola Roure
Carrer Major, 87, 3r 4a
17190 Salt
Referència 45/2010g
Apartat de correus 352
Girona

Senyors,
Us escric per fer-vos saber que hi estic molt interessat quan el vaig llegir en el diari El
Punt del dia 23 d’abril.
Amb la meva formació i experiència professional em considero prou capacitat per fer-la
amb eficàcia. A més, la conec bé i també he treballat cinc anys com a comercial en
una empresa dedicant-me a la distribució de revistes. Es diu Mgraphic.
Aprofito per enviar-vos-els perquè ho pugueu comprovar. Així mateix, us demano una
entrevista per parlar-ne.
Atentament,

Albert Juanola Roure
Salt, 25 d’abril de 2010

Text 7

Albert Juanola Roure, amb domicili al carrer Major, 87, 3r 4a, de Salt,
EXPOSO:
1. Que el dia 23 d’abril el diari El Punt va publicar un anunci amb la referència
45/2010g en què oferíeu una feina de comercial de productes de neteja
industrial per a la comarca de la Garrotxa.
2. Que, per la meva formació i experiència professional, em considero prou
capacitat per fer amb eficàcia aquesta feina.
3. Que conec bé aquesta zona ja que hi he treballat durant cinc anys com a
comercial de l’empresa Mgraphic, que es dedica a la distribució de revistes.
4. Que us envio, adjunt, el currículum perquè pugueu comprovar aquestes i altres
dades.
SOL·LICITO:
1. Que tingueu en compte el meu currículum.
2. Que em convoqueu a una entrevista per parlar de tots aquells aspectes que
considereu importants.
Salt, 25 d’abril de 2010

APARTAT DE CORREUS 352

Text 8
Albert Juanola Roure
Carrer Major, 87, 3r 4a
17190 Salt
Referència 45/2010g
Apartat de correus 352
Girona

Senyors,
Us escric per fer-vos saber que estic una mica interessat en la feina de comercial de
productes de neteja industrial per a la comarca de la Garrotxa que va aparèixer en el
diari El Punt del dia 23 d’abril.
Per la meva formació i experiència professional, no em considero gaire capacitat per
fer amb eficàcia aquesta feina. A més, tampoc no conec bé aquesta zona ni aquest
sector, encara que hi he treballat durant cinc anys com a comercial de l’empresa
Mgraphic, que es dedica a la distribució de revistes.
Us envio, adjunt, el currículum perquè pugueu comprovar aquestes i altres dades, però
potser no caldrà que m’aviseu per fer una entrevista per parlar de tots aquells aspectes
que considereu importants.
Atentament,

Albert Juanola Roure
Salt, 25 d’abril de 2010

