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Мотивационное письмо - 
Эсперанто Английский
Estimata sinjoro, Dear Sir,

Formala, maskla ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjorino, Dear Madam,
Formala, virina ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjoro/sinjorino, Dear Sir / Madam,
Formala, nekonataj nomo kaj sekso de ricevanto

Estimataj sinjoroj, Dear Sirs,
Formala, kiam parolante plurajn nekonatajn personojn aŭ tutan fakon

Al kiu ĝi povas koncerni, To whom it may concern,
Formala, nekonataj nomo kaj genro de la ricevanto(j)

Estimata sinjoro Smith, Dear Mr. Smith,
Formala, maskla ricevanto, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Dear Mrs. Smith,
Formala, virina ricevanto, edziĝinta, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Dear Miss Smith,
Formala, virina ricevanto, sola, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Dear Ms. Smith,
Formala, virina ricevanto, konata nomo, nekonata edzecostato

Estimata John Smith, Dear John Smith,
Malpli formala, oni faris negocon kun la ricevanto antaŭ

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

I wish to apply for the post of…which you advertised
in…on… .

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

Mi skribas en respondo al via reklamo sur... I am writing in response to your advertisement posted
on…

Norma formulo uzata kiam respondado al anonco rete
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Mi aludas al via reklamo en... de la.... I refer to your advertisement in…dated… .

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.

I read your advertisement for an experienced…in
the…issue of…with great interest.

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

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

I have pleasure in applying for the advertised position,
as…

Norma formulo por apliki por laboro

Mi ŝatus peti la laborposteno de... I would like to apply for the position of… 
Norma formulo por apliki por laboro

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

Currently I am working for… and my responsibilities
include…

Uzata kiel ekrazo por priskribi vian nunan laborstatuson kaj kion ĝi implicas

Мотивационное письмо - 
Эсперанто Английский
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar... I am particularly interested in this job, as…

Uzata por klarigi kial vi ŝatus certan laborpostenon

Mi ŝatus labori por vi, por... I would like to work for you, in order to…
Uzata por klarigi kial vi ŝatus certan laborpostenon

Miaj fortoj estas... My strengths are…
Uzata por montri kion viaj ĉefaj atributoj estas

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

I would say that my only weakness / weaknesses are… .
But I am looking to improve in this / these area/s.

Uzata por pripensi viajn malfortojn, kaj montri, ke vi estas determinita por plibonigi en tiuj zonoj

Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar... I would be well suited to the position because…
Uzata por klarigi kial vi estas bona kandidato por la laborposteno

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

Although I have no previous experience in…, I have
had…

Uzata se vi neniam havis la eblecon labori en certa komercakampo, sed vi povas pruvi kvalitojn de aliaj
spertoj, ke vi havis
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Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre
taŭgaj por la bezonoj de la firmo.

My professional qualifications / skills appear to be well
suited to your company's requirements.

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

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

During my time as ..., I improved / furthered / extended /
my knowledge of…

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

Mia areo de kompetenteco estas... My area of expertise is…
Uzata por montri en kiu kampo de laboro viaj ĉefaj atributoj kaj travivaĵoj estas

Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en... Whilst working at… I became highly competent in… 
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....

Even when working at high speed, I do not neglect
accuracy and would therefore be particularly suitable for
the demands of working as ….

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. Even under pressure I can maintain high standards.
Uzata por montri ke vi povas labori en postulema negocomedio

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

And thus I would have the opportunity to combine my
interests with this placement.

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.

I have a lively interest in … and would appreciate the
opportunity / chance to broaden my knowledge by
working with you.

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.

As you can see from my enclosed résumé, my
experience and qualifications match this position's
requirements.

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.

My current position as…for...has provided me with the
opportunity to work in a high-pressure, team
environment, where it is essential to be able to work
closely with my colleagues in order to meet deadlines.

Uzata por montri kio kapabloj vi gajnis de vi aktuala postulo
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Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ
estigis... kapablojn.

In addition to my responsibilities as..., I also
developed…skills.

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

Мотивационное письмо - 
Эсперанто Английский
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ
povas paroli...

My native language is…, but I can also speak…

Uzata por montri vian denaskan lingvon kaj ankaŭ aliajn lingvojn en kiuj vi havis fluecon

Mi havas bonegan komandon de... I have an excellent command of…
Uzata por montri nedenaskajn lingvojn, en kiuj vi povas komuniki al alta nivelo

Mi havas mezan scion de... I have a working knowledge of…
Uzata por montri nedenaskajn lingvojn, en kiuj vi povas komuniki al meza nivelo

Mi havas... jarojn de sperto en... I have …years experience of working…
Uzata por montri vian sperton en certa komerca spaco

Mi estas sperta uzanto de... I am an experienced user of…
Uzata por montri kio komputila softvaro vi povas uzi

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

I believe I possess the right combination of...and… .

Uzata por montri kiel balancita viajn kapablecojn estas

Bonegaj komunikadaj kapabloj Excellent communication skills
La eblo de dividi informojn kaj klarigi aferojn kun viaj kolegoj

Dedukta rezonado Deductive reasoning
La kapablo de kompreni kaj klarigi aferojn rapide kaj efike

Logika rezonado Logical thinking
La kapableco de konstrui onies ideojn en preciza, bone pripensita maniero

Analizaj kapabloj Analytical skills
La kapableco de taksi aferojn detale
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Bonaj interhomaj kapabloj Good interpersonal skills

La kapablo de administri kaj komuniki kun kolegoj efike

Negocadaj kapabloj Negotiation skills
La kapableco de fari negocajn kontraktojn kun aliaj entreprenoj efike

Prezentaj kapabloj Presentation skills
La kapablo de komuniki ideojn efike antaŭ granda grupo

Мотивационное письмо - 
Эсперанто Английский
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan
laboron, kiu posteno en via kompanio proponus
min.

I am highly motivated and look forward to the varied
work which a position in your company would offer me.

Uzata kiam oni ripetas ies deziron labori por la firmo

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

I see new tasks / this position as a welcome challenge,
which I look forward to.

Uzata kiam oni ripetas ies deziron labori por la firmo

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

I would welcome the opportunity to discuss further
details of the position with you personally.

Uzata por aludi je la ebleco de intervjuo

Vi trovos mian karierresumo kune. Please find my résumé / CV attached.
Norma formulo uzata por rakonti la dunganton, ke via karierresumo estas inkluzivita kun la letero

Mi povas provizi referencojn el... se bezonata. I can supply references from…if required.
Norma formulo uzata por diri la dunganton, ke vi pretas disponigi referencojn

Vi povas akiri referencojn el... References can be requested from… 
Uzata por diri la dunganton, ke vi pretas disponigi referencojn kaj kiu ili povas kontakti por tiuj

Mi estas disponebla por intervjuo la... I am available for interview on…
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...

Thank you for your time and consideration. I look
forward to the opportunity to personally discuss why I
am particularly suited to this position. Please contact me
via…

Страница 5 24.05.2023



Поиск работы
Мотивационное письмо

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

Altestime, Yours faithfully,
Formala, nekonata nomo de ricevanto

Altestime, Yours sincerely,
Formala, vaste uzata, konata ricevanto

Altestime, Respectfully yours,
Formala, ne vaste uzata, konata ricevanto

Ĉion bonan, Kind regards/Best wishes,
Neformala, inter negocaj kompanianoj kiuj uzas unuajn antaŭnomojn
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