
Jelentkezés
Motivációs levél

Motivációs levél - 
eszperantó arab
Estimata sinjoro, سيدي المحترم،

Formala, maskla ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjorino, سيدتي المحترمة،
Formala, virina ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjoro/sinjorino, سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Formala, nekonataj nomo kaj sekso de ricevanto

Estimataj sinjoroj, السادة المحترمون،
Formala, kiam parolante plurajn nekonatajn personojn aŭ tutan fakon

Al kiu ĝi povas koncerni, إلى مَنْ يَهمّه األمرُ،
Formala, nekonataj nomo kaj genro de la ricevanto(j)

Estimata sinjoro Smith, عزيزي السيد رامي،
Formala, maskla ricevanto, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, عزيزتي السيدة رامي،
Formala, virina ricevanto, edziĝinta, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, عزيزتي اآلنسة نادية،
Formala, virina ricevanto, sola, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, عزيزتي السيدة نادية،
Formala, virina ricevanto, konata nomo, nekonata edzecostato

Estimata John Smith, عزيزي أحمد رامي،
Malpli formala, oni faris negocon kun la ricevanto antaŭ

Oldal 1 22.05.2023



Jelentkezés
Motivációs levél
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas
en... sur....

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

Norma formulo por peti laboron kies anonco estis en ĵurnalo aŭ gazeto

Mi skribas en respondo al via reklamo sur... أكتب ردا على إعالنكم المنشور على االنترنت
بتاريخ...

Norma formulo uzata kiam respondado al anonco rete

Mi aludas al via reklamo en... de la.... أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ...
Norma formulo uzata por ekspliki kie vi trovis la reklamon por laborposteno

Mi legis vian anoncon por sperta... en la
numero... de... kun granda intereso.

قرأت إعالنكم حول طلب خبير .... في... عدد...
بكثير من االهتمام.

Norma formulo por peti laboron kies anonco estis en ĵurnalo aŭ gazeto

Mi havas la plezuron apliki por la anoncita
pozicio, kiel...

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة
كـ...

Norma formulo por apliki por laboro

Mi ŝatus peti la laborposteno de... أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Norma formulo por apliki por laboro

Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj
inkluzivas...

أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Uzata kiel ekrazo por priskribi vian nunan laborstatuson kaj kion ĝi implicas

Motivációs levél - 
eszperantó arab
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar... أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ... 

Uzata por klarigi kial vi ŝatus certan laborpostenon

Mi ŝatus labori por vi, por... أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Uzata por klarigi kial vi ŝatus certan laborpostenon
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Miaj fortoj estas... نقاط قوّتي هي...

Uzata por montri kion viaj ĉefaj atributoj estas

Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi
serĉas plibonigi en ĉi zono.

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

الميدان \ هذه الميادين.
Uzata por pripensi viajn malfortojn, kaj montri, ke vi estas determinita por plibonigi en tiuj zonoj

Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar... أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة ألنّ...
Uzata por klarigi kial vi estas bona kandidato por la laborposteno

Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi
havis...

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Uzata se vi neniam havis la eblecon labori en certa komercakampo, sed vi povas pruvi kvalitojn de aliaj
spertoj, ke vi havis

Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre
taŭgaj por la bezonoj de la firmo.

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا
لمتطلبات شركتكم

Uzata por klarigi kio kapabloj vi havas kiel bonan kandidaton por la laborposteno

Dum mia tempo kiel..., mi
plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...

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

Uzata por pruvi vian sperton en certa kampo kaj kapablecon por akiri novajn lertecojn

Mia areo de kompetenteco estas... مجال خبرتي هو...
Uzata por montri en kiu kampo de laboro viaj ĉefaj atributoj kaj travivaĵoj estas

Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en... خالل عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي
في...

Uzata por pruvi vian sperton en certa kampo kaj kapablecon por akiri novajn lertecojn

Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne
neglektas precizeco kaj sekve estus aparte
taŭga por la postuloj de la posteno kiel....

حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني ال أهمل
الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص المناسب

لمتطلبات العمل كـ...
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Uzata por klarigi kial vi estus bona ĉe la laboron, uzante la akiritan sperton de via antaŭa posteno

Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn. حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل فإني
أستطيع أن أحافظ على جودة عالية في اآلداء

Uzata por montri ke vi povas labori en postulema negocomedio

Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn
interesojn kun tiu posteno.

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه
الوظيفة.

Uzata por montri ke vi havas personan intereson en la laboro

Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la
ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun
vi.

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

Uzata por montri ke vi havas personan intereson en la laboro

Kiel vi povas vidi de mia enfermitan
karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas
tiujn postulojn.

كما تستطيع أن ترى من خالل سيرتي الذاتي
المرفقة مع هذه الرسالة، فإن خبرتي ومؤهالتي

تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Uzata por emfazi vian karierresumon kaj montri kiel bone la laboro konvenus vin

Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la
ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi
estas esenca por povi labori proksime kun miaj
kolegoj por renkonti templimojn.

وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة العمل
في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد على روح الفريق
حيث يعتبر العمل مع الزمالء عن قُرب، جوهريًّا

من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية.
Uzata por montri kio kapabloj vi gajnis de vi aktuala postulo

Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ
estigis... kapablojn.

باإلضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد اكتسبت
أيضا... مهارات.

Uzata por montri pliajn kapablojn, ke vi gajnis de via nuna laborposteno. Kapabloj kiu normale povus ne esti
asociitaj kun via titolo

Motivációs levél - 
eszperantó arab
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Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ
povas paroli...

لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
Uzata por montri vian denaskan lingvon kaj ankaŭ aliajn lingvojn en kiuj vi havis fluecon

Mi havas bonegan komandon de... أتقن بشكل ممتاز...
Uzata por montri nedenaskajn lingvojn, en kiuj vi povas komuniki al alta nivelo

Mi havas mezan scion de... لدي معرفة عملية بـ...
Uzata por montri nedenaskajn lingvojn, en kiuj vi povas komuniki al meza nivelo

Mi havas... jarojn de sperto en... لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Uzata por montri vian sperton en certa komerca spaco

Mi estas sperta uzanto de... لديّ خبرة في استعمال...
Uzata por montri kio komputila softvaro vi povas uzi

Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon
de... kaj....

أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Uzata por montri kiel balancita viajn kapablecojn estas

Bonegaj komunikadaj kapabloj مهارات تواصل ممتازة
La eblo de dividi informojn kaj klarigi aferojn kun viaj kolegoj

Dedukta rezonado المنطق االستنتاجي
La kapablo de kompreni kaj klarigi aferojn rapide kaj efike

Logika rezonado التفكير المنطقي
La kapableco de konstrui onies ideojn en preciza, bone pripensita maniero

Analizaj kapabloj المهارات التحليلية
La kapableco de taksi aferojn detale

Bonaj interhomaj kapabloj مهارات شخصية جيدة
La kapablo de administri kaj komuniki kun kolegoj efike
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Negocadaj kapabloj مهارات التفاوض

La kapableco de fari negocajn kontraktojn kun aliaj entreprenoj efike

Prezentaj kapabloj مهارات التقديم
La kapablo de komuniki ideojn efike antaŭ granda grupo

Motivációs levél - 
eszperantó arab
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan
laboron, kiu posteno en via kompanio proponus
min.

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

Uzata kiam oni ripetas ies deziron labori por la firmo

Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi
bonvenas.

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

Uzata kiam oni ripetas ies deziron labori por la firmo

Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj
de la posteno kun vi persone.

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

Uzata por aludi je la ebleco de intervjuo

Vi trovos mian karierresumo kune. تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Norma formulo uzata por rakonti la dunganton, ke via karierresumo estas inkluzivita kun la letero

Mi povas provizi referencojn el... se bezonata. أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان

ذلك مطلوبا.
Norma formulo uzata por diri la dunganton, ke vi pretas disponigi referencojn

Vi povas akiri referencojn el... يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي

في...
Uzata por diri la dunganton, ke vi pretas disponigi referencojn kaj kiu ili povas kontakti por tiuj
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Mi estas disponebla por intervjuo la... أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه التواريخ...

Uzata por indiki kiam vi estas libera por intervjuo

Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi
antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi
estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu
kontakti min tra...

شكرا لوقتكم والهتمامكم بمطلبي. أتطلع قُدُماً إلى
فرصة الحديث بشكل شخصي حول أسباب

اعتبار نفسي مناسبا لهذه الوظيفة. أرجو أن تتصلوا
بي على...

Uzata por doni la kontaktinformojn kaj danki la dunganton por revizi vian aplikon

Altestime, مع أسمى عبارات اإلخالص،
Formala, nekonata nomo de ricevanto

Altestime, كل المودة،
Formala, vaste uzata, konata ricevanto

Altestime, تقبلوا فائق عبارات االحترام،
Formala, ne vaste uzata, konata ricevanto

Ĉion bonan, تحياتي \ مودتي،
Neformala, inter negocaj kompanianoj kiuj uzas unuajn antaŭnomojn

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oldal 7 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

