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Stimata/te Doamna/Domn, 
 
 
 
   Va prezint candidatura mea, pentru postul de arhitect stagiar. Pe parcursul activitati mele 
profesionale de arhitect/ designer, am avut ocazia sa imi valorific cu succes calitatile de actiune si 
decizie. In sprijinul candidaturii mele, pe langa experienta si aptitudinile listate in cv-ul atasat, 
mentionez pasiunea si  interesul permanent, pe care il manifest fata de domeniul arhitecturii.      
   Totodata, cu atentie la detalii, ma descriu ca o persoana responsabila, care acorda importanta 
concretizarii rezultatelor la locul de munca si in comunicarea lucrului in echipa. 
   Doresc sa pun un accent pe importanta, care o acord muncii mele si pe scopul declarat de a obtine 
rezultate masurabile. Capacitatea de a ma adapta diverselor situatii de munca, de a gasi solutii, dar si 
importanta acordata oferirii unor servicii de calitate, reprezinta atuuri suplimentare ale pregatirii 
mele profesionale. 
   Mentionez o foarte buna cunoastere a limbii engleze si franceze, faptul ca am beneficiat de o 
pregatire universitara in cadrul Facultatii de Arhitectura (2004-2010, absolvit, 2011-diploma), 
Universitatea Spriru Haret si de o experienta in proiectare acumulata in cadrul firmelor, la care am 
lucrat de-a lungul timpului: S.C. Piomar international Construct S.R.L., Oopy Arhitectura, firma 
KXL, Gogonea SRL-Ploiesti, in design la  colaborarea cu firma Far Est Mobilier Komandor, precum 
si ca architect redactor la Builders Magazine            
   Sunt pregatita pentru un parteneriat fructuos, prin care veti avea la dispozitie avantajele formarii 
mele teoretice si pe cele ale experientei, de care dispun in domeniul proiectarii/designului de interior. 
Doresc sa fac parte dintr-o echipa profesionista, unde sa-mi pot valorifica aptitudinile dobandinte 
pana in prezent.    
   Sunt interesata de un post full time (8 ore/zi) cu contract individual de munca. Va adresez aceasta 
Scrisoare de Intentie in speranta ca, prin intermediul dumneavoastra, CV-ul meu va ajunge acolo 
unde este nevoie de mine. Sunt o persoana dinamica, cu aptitudini foarte bune de comunicare si 
rabdare, responsabila, hotarata, calma. Daca se va considera ca motivatia si calificarea mea sunt 
oportune pentru obtinerea unui loc de munca, sunt disponibila in orice moment, pentru a fi contactata 
telefonic la numarul 0744 536 002 sau pe adresa de e-mail ioana.cucu22@yahoo.com, in vederea 
discutarii detaliilor unei posibile colaborari. 
   Va multumesc pentru interesul si timpul acordat candidaturii mele si sunt convinsa ca in cadrul 
unui interviu va puteti convinge de calitatile mele profesionale mentionate mai sus. 
 
 
 
 
   Cu deosebita consideratie, 
    
   arh. Cucu Ioana 


