Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή
Αραβικά

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ

Ισπανικά
Distinguido Señor:

Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο

،ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Distinguida Señora:

Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Distinguidos Señores:

Επίσημη επιστολή, το όνομα και φύλο του παραλήπτη είναι άγνωστα

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

Apreciados Señores:

Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός

،ُﺇﻟﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﻬﻤّﻪ ﺍﻷﻣﺮ

A quien pueda interesar

Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Apreciado Sr. Pérez:

Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺍﻣﻲ

Apreciada Sra. Pérez:

Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Apreciada Srta. Pérez:

Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ

Apreciada Sra. Pérez:

Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺍﻣﻲ

Estimado Sr. Pérez:

Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.

Σελίδα 1
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Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en...
el día...

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

Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα
περιοδικό
Escribo en relación al anuncio encontrado en...

ﺃﻛﺘﺐ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻧﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ
...ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε στο διαδίκτυο
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha
del...
Βασική φόρμουλα που εξηγεί που βρέθηκε μια αγγελία

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

He leído con gran interés su anuncio para un... con
experiencia... en la edición de...

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

Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας που διαφημίστηκε σε μια εφημερίδα ή ένα
περιοδικό
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado,
como...

ﻳﺴُﺮّﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
...ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛـ

Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Quisiera postularme para el puesto de...

ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
...ﻭﻇﻴﻔﺔ

Βασική φόρμουλα για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis
responsabilidades incluyen...

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

Χρησιμοποιείται ως αρχική φράση για να περιγράψει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση

Συνοδευτική Επιστολή - Eπιχειρήματα
Αραβικά

Ισπανικά

Σελίδα 2

25.05.2019

Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo,
como...
Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση

...ّﺃﻫﺘﻢَ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻷﻥ

... ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،ﺃﻭﺩّ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ

Quisiera trabajar para ustedes debido a...

Αιτιολόγηση για το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση

...ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮّﺗﻲ ﻫﻲ

Mis puntos fuertes son...

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών σας

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

Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero
tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).

Περιγραφή των δικών σας αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα σας να βελτιωθείτε

ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
...ّﻷﻥ

Estoy calificado(a) para el puesto ya que...

Επεξήγηση γιατί είστε ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος για μια θέση εργασίας

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

Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...

Επεξήγηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, αλλά μπορείτε να
επιδείξετε τις ικανότητές από άλλες εμπειρίες που είχατε

ﺗﺒﺪﻭ ﻣؤﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ \ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺟﺪًّﺍ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

Mis cualidades profesionales / habilidades parecen
adecuarse a las exigencias de su compañía.

Περιγραφή των ικανοτήτων που σας κάνουν ιδανικούς γι΄ αυτή τη θέση εργασίας

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

Durante mi experiencia como... mejoré / amplié /
expandí mis conocimientos de...

Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της ικανότητας σας να αποκτήσετε νέες
δεξιότητες.
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Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
...ﻣﺠﺎﻝ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻫﻮ

Mi área de conocimiento es...

Περιγραφή του τομέα εργασίας όπου έχετε τις πιο πολλές γνώσεις και εμπειρία

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

Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...

Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και της θέλησης σας να μάθετε νέες δεξιότητες

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

Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de
lado la precisión y por ello estaría especialmente
capacitado(a) para las demandas de este puesto como...

Περιγραφή της καταλληλότητας σας για μια θέση βάση της προηγούμενης εργασιακής σας εμπειρίας

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

Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.

Περιγραφή της ικανότητας εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον

ﺃﻭﺩ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses
con este puesto de trabajo.

Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας

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

Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad
de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.

Επίδειξη προσωπικού ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας

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

Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y
capacidades encajan con los requisitos de este puesto.

Ανάδειξη του βιογραφικού σας και έμφαση της προσαρμοστικότητας σας σε μια νέα θέση εργασίας
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Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
 ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ... ﻟـ...ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛـ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺿﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
 ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻋﻦ ﻗُﺮﺏ
.ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

Mi posición actual como... en... me ha dado la
oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de
trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en
estrecha comunicación con los colegas para así cumplir
con los plazos de entrega.

Περιγραφή των δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει στην παρούσα εργασία σας

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

Además de mis responsabilidades como... también
desarrollé habilidades como...

Χρησιμοποιείται για να δείξει πρόσθετες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της τρέχουσας εργασία σας.
Δεξιότητες που δεν μπορούν κανονικά να συνδεθούν με τον επαγγελματικό τίτλο σας

Συνοδευτική Επιστολή - Δεξιότητες
Αραβικά

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

Ισπανικά
Mi lengua materna es..., pero también hablo...

Περιγραφή της μητρικής σας γλώσσας καθώς και άλλως γλωσσών που μιλάτε

...ﺃﺗﻘﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯ

Tengo un manejo excelente de...

Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά

...ﻟﺪﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑـ

Manejo el... en un contexto de trabajo.

Υπόδειξη των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε αρκετά καλά

.... ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ...ّﻟﺪﻱ

Tengo... años de experiencia desempeñándome como...

Περιγραφή της εμπειρίας σας σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα

...ﻟﺪﻱّ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

Soy un usuario experimentado / una usuaria
experimentada de...

Περιγραφή γνώσης χειρισμού Η/Υ

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

Creo que poseo la combinación adecuada de... y...

Περιγραφή της ισορροπίας των δεξιοτήτων σας
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Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ

Excelentes habilidades de comunicación

Η δυνατότητα να μοιραστείτε πληροφορίες και να δώσετε εξηγήσεις στους συναδέλφους σας

ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ

Razonamiento deductivo

Η ικανότητα να κατανοήσετε κάτι και να δώσετε εξηγήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά

ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ

Razonamiento lógico

Η ικανότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας με ακρίβεια

ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

Capacidad de análisis

Η ικανότητα να αξιολογήσετε τα πράγματα με λεπτομέρεια

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ

Buena comunicación interpersonal

Η ικανότητα να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ

Aptitudes de negociación

Η ικανότητα να κάνετε επιχειρηματικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες αποτελεσματικά

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

Habilidad para hablar en público

Η ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά ιδέες μπροστά σε μια μεγάλη ομάδα

Συνοδευτική Επιστολή - Κλείσιμο
Αραβικά

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

Ισπανικά
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería
encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su
compañía me ofrecería.

Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία

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

Veo este puesto como un reto y me alegraría la
posibilidad de obtenerlo.

Επίλογος με ταυτόχρονη επανάληψη της επιθυμίας να εργαστείτε γι αυτή την εταιρεία
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Me complacería tener la oportunidad de discutir los
detalles de este puesto personalmente.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺩﻕ ﻣﻌﻜﻢ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ
Επίλογος με έμφαση στην δυνατότητα συνέντευξης

ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺳﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ

Encontrará mi currículo adjunto.

Τυποποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί στον εργοδότη ότι το βιογραφικό σας
συμπεριλαμβάνεται με την συνοδευτική επιστολή σας

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

Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales)
si así lo requieren.

Βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί στον εργοδότη ότι διαθέτετε συστάσεις

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

Las referencias pueden ser solicitadas a...

Σημείωση σχετικά με συστάσεις και πρόσωπα επαφής

ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
...ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ

Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...

Ένδειξη ότι είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη

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

Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería
tener la oportunidad de conversar personalmente sobre
por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor,
contácteme por...

Αναφορά προτιμώμενου μέσου επικοινωνίας και ευχαριστίες για την επεξεργασία της αίτησης εργασίας σας

،ﻣﻊ ﺃﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺹ

Se despide cordialmente,

Επίσημος χαιρετισμός, το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο
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،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ

Atentamente,

Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται συχνά, ο παραλήπτης είναι γνωστός

،ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ

Respetuosamente,

Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, το όνομα του παραλήπτη είναι γνωστό

،ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ \ ﻣﻮﺩﺗﻲ

Saludos,

Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
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