
Aplicația
Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție - Introducere
Română Arabă
Stimate Domn, سيدي المحترم،

Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut

Stimată Doamnă, سيدتي المحترمة،
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut

Stimate Domn/Doamnă, سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului

Stimați Domni, السادة المحترمون،
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament

În atenția cui este interesat, إلى مَنْ يَهمّه األمرُ،
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)

Stimate Domnule Popescu, عزيزي السيد رامي،
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut

Stimată Doamnă Popescu, عزيزتي السيدة رامي،
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut

Stimată Domnișoară Popescu, عزيزتي اآلنسة نادية،
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut

Stimată Doamnă Popescu, عزيزتي السيدة نادية،
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută

Dragă Andrei Popescu, عزيزي أحمد رامي،
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
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Aplicația
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Doresc să aplic pentru postul de...post de care
am luat la cunoștință prin intermediul...în data
de...

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

Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă

Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe... أكتب ردا على إعالنكم المنشور على االنترنت
بتاريخ...

Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online

Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de... أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs

Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu
experiență în domeniul...în numărul...al
publicației...cu mare interes.

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

Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un
periodic

Cu deosebit interes aplic pentru postul de...
scos la concurs.

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة
كـ...

Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post

Aș dori să aplic pentru poziția de... أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post

În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile
mele includ...

أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea
Română Arabă
Sunt interesat în mod special de acest post
deoarece...

أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ... 
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
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Aș dori să lucrez pentru compania Dvs.
deoarece...

أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv

Punctele mele forte sunt... نقاط قوّتي هي...
Pentru a arăta atributele tale cheie

Aș spune că singurul/singurele mele punct
slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez
să îmbunătățesc și acest/aceste
aspect/aspecte.

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

الميدان \ هذه الميادين.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești

Aș fi persoana potrivită pentru acest post
deoarece...

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة ألنّ...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv

În ciuda faptului că nu am o experiență
anterioară în domeniul..., am avut totuși...

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din
experiențele anterioare

Calificările/Abilitățile mele profesionale se
dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا
لمتطلبات شركتكم

Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv

Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am
îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în
domeniul...

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

Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe

Domeniul meu de bază este... مجال خبرتي هو...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă

Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat
cunoştinţe avansate şi în...

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

Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
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Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu
neglijez acurateţea muncii şi prin urmare
consider că aş persoana potrivită pentru postul
de...

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

لمتطلبات العمل كـ...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de
muncă anterioare

Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine
standardele muncii foarte ridicate.

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

Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.

Prin urmare aş avea ocazia să combin
domeniile mele de interes cu acest loc de
muncă.

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه
الوظيفة.

Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat

Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult
oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele
lucrânnd pentru compania Dvs.

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

Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat

După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa
şi calificările mele se potrivesc cerinţelor
postului.

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

تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant

Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea
de a lucra într-un mediu solicitant în care se
punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde
este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru
a face faţă termenelor-limită.

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.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent

Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am
căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...

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

Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu
ar fi atribuite postului ocupat
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Scrisoarea de intenție - Abilităţi
Română Arabă
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi... لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...

Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală

Stăpânesc foarte bine... أتقن بشكل ممتاز...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine

Cunosc la nivel mediu... لدي معرفة عملية بـ...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu

Am...ani de experienţă în domeniul... لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate

Sunt un utilizator experimentat de... لديّ خبرة في استعمال...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi

Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... . أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale

Abilităţi de comunicare excelente. مهارات تواصل ممتازة
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri

Gândire deductivă. المنطق االستنتاجي
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient

Gândire logică. التفكير المنطقي
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.

Abilităţi analitice. المهارات التحليلية
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
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Abilităţi interpersonale bune. مهارات شخصية جيدة

Abilitatea de a comunica eficient cu colegii

Abilităţi de negociere مهارات التفاوض
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient

Abilităţi în adresarea către un public larg. مهارات التقديم
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri
Română Arabă
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere
activitatea variată pe care un post în compania
Dvs. mi-ar oferi-o.

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

Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere

Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare
pe care o anticipez cu plăcere.

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

Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere

Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a
discuta cu Dvs. personal detaliile legate de
post.

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

Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.

Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu. تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.

Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt
necesare.

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

ذلك مطلوبا.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
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Referinţele pot fi solicitate de la... يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص

المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي
في...

Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate
contacta pentru a le obţine.

Sunt disponibil pentru un interviu pe... أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه التواريخ...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu

Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru
citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea
de a vă expune personal motivele pentru care
consider că sunt persoana potrivită pentru acest
post. Vă rog să mă contactaţi prin...

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

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

Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei

Cu stimă, مع أسمى عبارات اإلخالص،
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut

Cu sinceritate, كل المودة،
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut

Cu respect, تقبلوا فائق عبارات االحترام،
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului

Toate cele bune, تحياتي \ مودتي،
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia. 
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