
Formal letter: Application letter  

   ARE YOU A MUSIC JUNKIE??? 
              We´ve got work for you! 
   If you like music come and work in one of our music       

stores! 
    Send your letter of application with a short text 
             about a band you really like  
          to Patrick Jones, pat@cdw.net 
inzerát jste viděli v the London News 
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Napište žádost o práci v rozsahu 120-150 slov 

 řekněte, jak jste se o této  práci dozvěděli a 

proč byste ji chtěli získat 

 zmiňte vaše předešlé pracovní zkušenosti 

 napište krátký text o který v inzerátu žádají a 

zmiňte proč jste si dotyčné vybrali 

 začněte dopis: Dear Mr. Jones, 
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