Madame, Monsieur,
Je tiens par cette présente lettre vous exprimer mon souhait en tant que représentant de la société
NATEK (membre depuis 3 ans) d’intégrer le conseil de la chambre de commerce internationale
France-Pologne “CCIFP”.
En préambule, veuillez trouver une courte présentation me concernant ainsi que les raisons de ma
candidature par la suite :
À la suite de mes études (franco-polonaise), j’ai passé 5 ans en France au sein d’un cabinet de conseil
afin d’accompagner des multinationales (Banque - Assurance ; Grande distribution ; Industrie…) dans
leur transformation digitale.
En 2020, un nouveau projet personnel et professionnel m’a conduit à déménager en Pologne
(Varsovie) ou j’ai eu l’opportunité de rejoindre NATEK.
NATEK est une entreprise de services numériques créée en 2004 par « Jean-Michel Namand », un
français également résidant en Pologne.
L’entreprise est spécialisée dans l’externalisation de services IT en Europe Centrale & Est pour des
multinationales de secteurs très variées (Banque ; Télécommunication ; Industrie…).
Aujourd’hui, 6 mois après mon expatriation en Pologne, je souhaite m’investir pleinement dans le
marché local tout en capitalisant sur mon expérience franco-polonaise en rejoignant le conseil de la
CCIFP. Je suis persuadé que mon expérience professionnelle ainsi que ma personnalité seront un
atout.
En effet, faisant tout d’abord partie d’un secteur en pleine croissance (celui de la transformation
digitale), je souhaite partager mes connaissances et mon réseau au service de la CCIFP.
De plus, ma position de commerciale au sein de NATEK me donne la possibilité de rencontrer une
multitude d’entreprises internationales, qui j’en suis sûr seront ravies de découvrir la CCIFP.
Pour cela, je mets à disposition du conseil mon temps et ma motivation afin de collaborer avec les
autres membres lors des réunions prévues. Je suis ravie à l’idée de rencontrer d’autres
professionnelles qui gravitent autour des relations franco-polonaises.
En ce qui concerne le développement de la CCIFP, je suis confiant qu’elle puisse développer encore
davantage son réseau grâce à ses membres et ses évènements.
La période inédite que nous venons de traverser (COVID-19) impactera forcement le développement
de l’organisation, et ainsi que celles de ces membres. C’est pourquoi l’avenir numérique et
organisationnelle des entreprises et un pilier essentiel au sein de la feuille de route.
Enfin, je tiens à nouveau à vous partager l’ensemble de ma motivation à titre personnel ainsi que
celle de mon entreprise (NATEK). Nous sommes convaincus que nous serons en capacité
d’accompagner le développement de la CCIFP par notre temps, notre énergie et notre bienveillance.
Madame, Monsieur, veuillez agréer mes sincères salutations distinguées.
Bien cordialement,
Nathan BOUVIER

Szanowni Państwo,
Niniejszym listem pragnę wyrazić moją chęć dołączenia do Rady Francusko-Polskiej Izby
Gospodarczej z ramienia firmy NATEK, jej członka od 3 lat.
Na wstępie, chciałbym krótko opowiedzieć Państwu o sobie, jak również przedstawić powód mojej
kandydatury:
Po ukończeniu polsko-francuskich studiów, spędziłem pięć lat we Francji pracując jako członek firmy
konsultingowej, gdzie wspierałem cyfrową transformację międzynarodowych firm (m.in. banków,
firm ubezpieczeniowych, liderów z branży retail i przemysłu).
Na początku tego roku, nowe wyzwania zawodowe, jak również te personalne sprowadziły mnie do
Polski, gdzie miałem szansę dołączyć do firmy NATEK.
NATEK jest firmą dostarczającą usługi informatyczne, stworzoną w 2004 roku przez Jean-Michel’a
Namand, francuza, który obecnie na stałe mieszka w Polsce. Specjalizuje się ona w outsourcingu
usług IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, głównie dla międzynarodowych firm z różnych
sektorów biznesowych (Bankowość, Telekomunikacja, Przemysł).
Dzisiaj, 6 miesięcy po mojej przeprowadzce do Polski, chcę w pełni zaangażować się w działania na
lokalnym rynku i wykorzystać moje francusko-polskie doświadczenie dołączając do Rady FrancuskoPolskiej Izby Gospodarczej. Jestem przekonany, że moje doświadczenie zawodowe i osobowość będą
dodatkowym atutem.
Będąc częścią dynamicznie rozwijającego się sektora transformacji cyfrowej, pragnę podzielić się
swoją wiedzą i siecią kontaktów, by wspierać rozwój CCIFP. Ponadto moja pozycja w dziale sprzedaży
w NATEK daje mi możliwość kontaktu z wieloma międzynarodowymi firmami, które z pewnością
będą chciały usłyszeć i dowiedzieć się więcej o Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Aby
zrealizować ten cel chciałbym poświęcić swój czas, posłużyć radą i wykorzystać moją motywację do
współpracy z innymi członkami podczas zaplanowanych spotkań. Cieszę się na możliwość poznania
innych profesjonalistów, którzy mają na celu kultywowanie relacji francusko-polskich. W kwestii
rozwoju Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, jestem przekonany, że może ona jeszcze bardziej
poszerzać swój zasięg i sieć kontaktów poprzez swoich członków i organizowane wydarzenia.
Bezprecedensowy okres, który właśnie przeszliśmy (COVID-19) nieuchronnie wpłynie na rozwój
organizacji i jej członków. Dlatego cyfrowa i organizacyjna przyszłość firm jest kluczowym filarem
planu działania.
Na koniec chciałbym podzielić się z Państwem całą moją osobistą motywacją, a także mojej firmy
(NATEK). Jesteśmy przekonani, że naszym czasem, energią i życzliwością będziemy mogli wesprzeć
rozwój Izby.
Proszę przyjąć moje najszczersze pozdrowienia.
Z wyrazami szacunku,
Nathan BOUVIER

