
Jelentkezés
Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés
magyar arab
Tisztelt Uram! سيدي المحترم،

Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név

Tisztelt Hölgyem! سيدتي المحترمة،
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név

Tisztelt Hölgyem!Uram! سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen

Tisztelt Hölgyeim/Uraim! السادة المحترمون،
Hivatalos, több címzett

Tisztelt Hölgyeim/Uraim! إلى مَنْ يَهمّه األمرُ،
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen

Tisztelt Smith Úr! عزيزي السيد رامي،
Hivatalos, férfi címzett, ismert név

Tisztlelt Smithné/Smith Asszony! عزيزتي السيدة رامي،
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név

Tisztelt Smith Asszony! عزيزتي اآلنسة نادية،
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név

Tisztelt Smith Asszony! عزيزتي السيدة نادية،
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot

Kedves Smith John! عزيزي أحمد رامي،
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
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Jelentkezés
Motivációs levél
 Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a
....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.

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

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

A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni... أكتب ردا على إعالنكم المنشور على االنترنت
بتاريخ...

Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor

A ...napon megjelent hirdetésükkel
kapcsolatban írok ...

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást

Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a
...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...

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

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

Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra
mint...

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة
كـ...

Standard formula állásjelentkezéskor

Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Standard formula állásjelentkezéskor

Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő
felelősségi köröket tartalmazza ...

أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés
magyar arab
Különösen érdekel ez a munka, mivel... أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ... 

Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát

Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ... أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
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Jelentkezés
Motivációs levél
Erősségeim ... نقاط قوّتي هي...

A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor

Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De
ezeken a területeken szeretnék fejlődni.

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

الميدان \ هذه الميادين.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni

Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel... أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة ألنّ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára

Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de
dolgoztam már ...

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett
tapasztalataidat

Szakmai képesítésem/képességeim
megfelelnek a vállalat elvárásainak.

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا
لمتطلبات شركتكم

Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára

Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem
a tudásom a ...

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

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

Szakterületem a .... مجال خبرتي هو...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid

Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam
a ...

خالل عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي
في...

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

Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás
alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy
gondolom, hogy emiatt különösképpen
alkalmas vagyok a ...

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

لمتطلبات العمل كـ...

Oldal 3 22.05.2023



Jelentkezés
Motivációs levél

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

Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas
színvonalon dolgozni.

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

Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni

Így összekapcsolhatnám a személyes
érdeklődési körömet a szakmai
elhelyezkedésemmel.

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه
الوظيفة.

Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt

Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném
a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az
Önökkel való közös munka során.

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

Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt

Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a
tapasztalatom és a szakmai képesítésem
megfelelnek a pozíció elvárásainak.

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

تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka

Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van
megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt,
csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a
kollégákkal együttműködni a határidők
teljesítéséhez.

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.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során

A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a
következő területeken is ...

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

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
magyar arab
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Jelentkezés
Motivációs levél
Anyanyelvem a ..., de beszélek ... لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...

Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására

Magas szinten beszélek... أتقن بشكل ممتاز...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása

Középszinten beszélek.... لدي معرفة عملية بـ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása

... év munkatapasztalattal rendelkezem a ... لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására

Tapasztalt ...felhasználó vagyok. لديّ خبرة في استعمال...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása

Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő
kombinációjával rendelkezem.

أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid

Kiváló kommunikációs készség مهارات تواصل ممتازة
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak

Deduktív érvelés المنطق االستنتاجي
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása

Logikus gondolkodás التفكير المنطقي
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása

Analitikus készségek المهارات التحليلية
Készség a dolgok részletes értékelésére

Jó interperszonális készség مهارات شخصية جيدة
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
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Jelentkezés
Motivációs levél
Jó tárgyalási készség مهارات التفاوض

Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség 

Előadó készség/Prezentációs készség مهارات التقديم
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás
magyar arab
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném
a változatos munkát, amelyet Önök által kínált
pozíció nyújthat

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

Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni 

Új kihívás lenne számomra ez a pozíció,
amelyet már nagyon várok. 

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

Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni

Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben
beszélném meg Önökkel a további részleteket
egy személyes interjú keretében

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

Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút

Az önéletrajzomat a csatolmányban találja. تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van

Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni
a ...

أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان

ذلك مطلوبا.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására

Referenciát ...-tól/től kérhetnek. يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي

في...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
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Jelentkezés
Motivációs levél
Számomra egy interjú megfelelne a ... أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه التواريخ...

Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra

Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem
átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz
lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy
miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a
következő elérhetőségen keressen...

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

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

A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos

Tisztelettel, مع أسمى عبارات اإلخالص،
Hivatalos, címzett neve ismeretlen

Tisztelettel, كل المودة،
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett

Tisztelettel, تقبلوا فائق عبارات االحترام،
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett

Üdvözlettel, تحياتي \ مودتي،
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek
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