Jelentkezés
Motivációs levél
Motivációs levél - Kezdés
arab

török
Sayın Yetkili,

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név

Sayın Yetkili,

،ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név

Sayın Yetkili,

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen

Sayın Yetkililer,

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ
Hivatalos, több címzett

Yetkili makama / merciiye,

،ُﺇﻟﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﻬﻤّﻪ ﺍﻷﻣﺮ
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Sayın Ahmet Bey,

Hivatalos, férfi címzett, ismert név

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﻣﻲ

Sayın Dilek Hanım,

Hivatalos, női címzett, házas, ismert név

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Sayın Melek Hanım,

Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Sayın Demet Hanım,

Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Sayın Alihan Erturan,

Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat

Oldal 1

21.04.2019

Jelentkezés
Motivációs levél
ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
... ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ...ﻭﻇﻴﻔﺔ
...ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için
başvurmak istiyorum.

Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad

ﺃﻛﺘﺐ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ
...ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.

Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor

... ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ
...ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.

Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást

... ﻓﻲ.... ﻗﺮﺃﺕ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﺒﻴﺮ
. ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ...ﻋﺪﺩ

... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı
gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.

Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál

ﻳﺴُﺮّﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
...ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛـ

İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için
bir zevktir.

Standard formula állásjelentkezéskor

ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
...ﻭﻇﻴﻔﺔ

... pozisyonuna başvurmak istiyorum.

Standard formula állásjelentkezéskor

 ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻲ...ﺃﻋﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟـ
...ﻋﻠﻰ

Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında
...

Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés
arab

török
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Jelentkezés
Motivációs levél
...ّﺃﻫﺘﻢَ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻷﻥ

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...

Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát

... ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ

... için sizinle çalışmak isterdim.

Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát

...ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮّﺗﻲ ﻫﻲ

Güçlü yanlarım ...

A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor

ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻲ \ ﻧﻘﺎﻁ
 ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ...ﺿﻌﻔﻲ ﻫﻲ
.ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ \ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ

Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda /
alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.

Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni

ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬﻩ
...ّﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻷﻥ

Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...

Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára

 ﻓﺈﻧﻲ،...ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻱّ ﻓﻲ
...ﻗﺪ

... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda
oldukça tecrübeliyim.

Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat

ﺗﺒﺪﻭ ﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ \ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪًّﺍ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki
şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.

Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára

...ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻋﻤﻞ ﻛـ
...ﻃﻮﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻓﻲ ﻓﻲ

... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi
geliştirdim / ilerledim / genişlettim.

Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére

...ﻣﺠﺎﻝ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻫﻮ

Uzmanlık alanım dahilinde ...

Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
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Jelentkezés
Motivációs levél
 ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ...ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﻛـ
...ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ

...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık
kazandım.

Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére

ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻲ ﻻ
ﺃﻫﻤﻞ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ
...ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛـ

Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç
odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel
olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.

Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján

ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺀ

Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını
koruyabilirim.

Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni

ﺃﻭﺩ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi
birleştirmiş olacağım bu şekilde.

Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt

 ﻭﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ...ﻟﺪﻱّ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑـ
ﻟﻤﻨﺤﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺎﺭﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻜﻢ

... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma
şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.

Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺮﺗﻲ
 ﻓﺈﻥ،ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻭﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ
.ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve
kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.

Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka

 ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ... ﻟـ...ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛـ
ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺿﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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Jelentkezés
Motivációs levél
 ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻋﻦ ﻗُﺮﺏ
.ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek
baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş
arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri
yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
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Motivációs levél
 ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺪ...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛـ
. ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ...ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎ

... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de
geliştirdim.

Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek
össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek
arab

 ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ... ﻟﻐﺘﻲ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ
...ﺃﺗﻜﻠﻢ

török
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.

Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására

...ﺃﺗﻘﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯ

... diline son derece hakimimdir.

Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása

...ﻟﺪﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑـ

İyi seviyede ... bilgim vardır.

Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása

.... ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ...ّﻟﺪﻱ

... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.

Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására

...ﻟﺪﻱّ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.

Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása

...ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ
....ﻭ

... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.

Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ

Mükemmel iletişim becerisi

Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak

ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ

Tümdengelim muhakemesi

Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
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Jelentkezés
Motivációs levél
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ

Mantıklı düşünebilme

Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása

ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

Analitik düşünce

Készség a dolgok részletes értékelésére

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ

İyi kişilerarası ilişki becerisi

A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ

Anlaşma becerisi

Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

Sunum becerisi

A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás
arab

ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺃﺗﻄﻠﻊ ﻗُﺪُﻣﺎً ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺘﻴﺤﻪ ﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
.ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

török
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece
heyecanla bekliyorum.

Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni

ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ \ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
.ﺗﺤﺪّﻳﺎ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﺃﺗﻄﻠﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ

Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi
görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.

Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺩﻕ ﻣﻌﻜﻢ
ﺷﺨﺼﻴًّﺎ

Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak
görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.

Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
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ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺳﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.

Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van

ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
...ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻲ
.ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ

Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.

Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
...ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻲ ﻓﻲ

Referanslar ...'dan sağlanabilir.

Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte

ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
...ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ

... tarihindeki bir mülakat için uygunum.

Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra

 ﺃﺗﻄﻠﻊ.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻮﻗﺘﻜﻢ ﻭﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ ﺑﻤﻄﻠﺒﻲ
ﻗُﺪُﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ
ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻬﺬﻩ
... ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻠﻮﺍ ﺑﻲ ﻋﻠﻰ.ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona
neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek
için sabırsızlanıyorum.

A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos

،ﻣﻊ ﺃﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺹ

Saygılarımla,

Hivatalos, címzett neve ismeretlen

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ

Tüm içtenliğimle,

Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett

،ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ

Saygılarımla,

Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
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،ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ \ ﻣﻮﺩﺗﻲ

Saygılar,

Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek
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