
Rekrutacja
List Motywacyjny

List Motywacyjny - Początek
polski arabski
Szanowny Panie, سيدي المحترم،

Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z
dwóch zwrotów formalnych

Szanowna Pani, سيدتي المحترمة،
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych

Szanowni Państwo, سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej

Szanowni Państwo, السادة المحترمون،
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego
zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy

Szanowni Państwo, إلى مَنْ يَهمّه األمرُ،
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani

Szanowny Panie, عزيزي السيد رامي،
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku

Szanowna Pani, عزيزتي السيدة رامي،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna

Szanowna Pani, عزيزتي اآلنسة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna

Szanowna Pani, عزيزتي السيدة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego

Szanowny Panie, عزيزي أحمد رامي،
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
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W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone
w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko... 

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

Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie

Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone...

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على االنترنت
بتاريخ...

Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie
zamieszczone w...dnia...

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę

Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem
Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko
starszego... zamieszczone w...

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

Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku

Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ... يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة
كـ...

Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę

Pragnę ubiegać się o stanowisko... أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę

Obecnie pracuję w... i odpowiadam za... أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny
polski arabski
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na
tym stanowisku, ponieważ...

أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ... 
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko

Chciałbym pracować w Państwa firmie, by
móc...

أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
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Moje mocne strony to ... نقاط قوّتي هي...

Używane, by pokazać nasze główne atrybuty

Moją główną słabością jest.../Do moich
głównych słabości należy... . Stale jednak nad
nią pracuję.

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

الميدان \ هذه الميادين.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować

Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem
na to stanowisko, ponieważ...

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة ألنّ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko

Chociaż nie mam doświadczenia w..., to
byłem...

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych
stanowiskach

Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w
pełni odpowiadają wymaganiom stawianym
przez Państwa firmę.

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا
لمتطلبات شركتكم

Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko

Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/
zdobyłem praktyczne doświadczenie/
poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...

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

Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do
nabywania nowych umiejętności

Największe doświadczenie zdobyłem w
dziedzinie...

مجال خبرتي هو...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie

Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne
kompetencje w...

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

Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do
nabywania nowych umiejętności
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Nawet przy dużym nakładzie obowiązków,
zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie
istotne w pracy...

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

لمتطلبات العمل كـ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy
podczas całej naszej kariery zawodowej.

Także pracując pod presją, osiągam wysokie
rezultaty.

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

Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku 

W ten sposób miałbym możliwość połączenia
pracy z moimi zainteresowaniami.

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه
الوظيفة.

Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem

Jestem bardzo zainteresowany... i będę
wdzięczny za możliwość/ szansę
profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z
Państwem.

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

Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem

Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym
CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są
adekwatne do wymagaństawianych na tym
stanowisku.

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

تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas
odpowiednie 

Moje obecne stanowisko... wymaga
współdziałania w zgranym zespole pracującym
pod silną presją. Aby przestrzegać
wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła
współpraca między jego członkami.

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.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
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Oprócz doświadczenia zdobytego na
stanowisku...,  rozwinąłem również swoje
umiejętności ...

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

Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci
te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności
polski arabski
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto
płynnie posługuję się...

لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy

Osiągnąłem zaawansowany poziom w... أتقن بشكل ممتاز...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie

W stopniu komunikatywnym posługuję się... لدي معرفة عملية بـ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie

Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy... لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży

Biegle posługuję się programem/programami... لديّ خبرة في استعمال...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.

Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte
umiejętności ...i... .

أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności

Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne مهارات تواصل ممتازة
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy

Rozumowanie dedukcyjne المنطق االستنتاجي
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
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Logiczne myślenie التفكير المنطقي

Konkretne i przemyślane pomysły

Zdolności analityczne المهارات التحليلية
Umiejetność szczegółowej oceny

Zdolności interpersonalne مهارات شخصية جيدة
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami

Zdolności negocjacyjne مهارات التفاوض
Umiejętność do zawierania korzystnych umów

Umiejętność prezentacji مهارات التقديم
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie
polski arabski
Moje szczególne zainteresowanie pracą w
Państwa firmie wynika z różnorodności zadań
na tym stanowisku.  

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

Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie

Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję
postrzegam jako nowe wyzwanie, które
umożliwi mi profesjonalny rozwój.

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

Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie

Z przyjemnością omówiłbym szczegóły
dotyczące stanowiska podczas spotkania.

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

Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys. تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
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Referencje na żądanie. أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص

المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان
ذلك مطلوبا.

Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje

Referencje na żądanie od ... يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي

في...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do
referentów

W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem
dyspozycyjny...

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه التواريخ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna

Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i
rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny
za możliwość spotkania i omówienia mojej
aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Proszę o kontakt...

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

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

Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej
aplikacji

Z wyrazami szacunku, مع أسمى عبارات اإلخالص،
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy

Z wyrazami szacunku, كل المودة،
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy

Z poważaniem, تقبلوا فائق عبارات االحترام،
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy

Pozdrawiam, تحياتي \ مودتي،
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu
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