
Přihláška
Motivační dopis

Motivační dopis - 
esperanto německy
Estimata sinjoro, Sehr geehrter Herr,

Formala, maskla ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjorino, Sehr geehrte Frau,
Formala, virina ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjoro/sinjorino, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, nekonataj nomo kaj sekso de ricevanto

Estimataj sinjoroj, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, kiam parolante plurajn nekonatajn personojn aŭ tutan fakon

Al kiu ĝi povas koncerni, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, nekonataj nomo kaj genro de la ricevanto(j)

Estimata sinjoro Smith, Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formala, maskla ricevanto, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formala, virina ricevanto, edziĝinta, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formala, virina ricevanto, sola, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formala, virina ricevanto, konata nomo, nekonata edzecostato

Estimata John Smith, Lieber Herr Schmidt,
Malpli formala, oni faris negocon kun la ricevanto antaŭ

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

Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in
... vom ... ausgeschrieben haben.

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

Mi skribas en respondo al via reklamo sur... Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich
Ihnen...

Norma formulo uzata kiam respondado al anonco rete
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Mi aludas al via reklamo en... de la.... Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...

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.

Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die
Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ...
gelesen.

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

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

Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot
bewerbe ich mich gerne, weil...

Norma formulo por apliki por laboro

Mi ŝatus peti la laborposteno de... Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Norma formulo por apliki por laboro

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

Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...

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

Motivační dopis - 
esperanto německy
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar... Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...

Uzata por klarigi kial vi ŝatus certan laborpostenon

Mi ŝatus labori por vi, por... Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Uzata por klarigi kial vi ŝatus certan laborpostenon

Miaj fortoj estas... Zu meinen Stärken zählen...
Uzata por montri kion viaj ĉefaj atributoj estas

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

Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich
arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen
Bereichen zu verbessern.

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

Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar... Ich eigne mich für diese Position, weil...
Uzata por klarigi kial vi estas bona kandidato por la laborposteno
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Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi
havis...

Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür
habe ich...

Uzata se vi neniam havis la eblecon labori en certa komercakampo, sed vi povas pruvi kvalitojn de aliaj
spertoj, ke vi havis

Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre
taŭgaj por la bezonoj de la firmo.

Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den
Anforderungen Ihres Unternehmens.

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

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

Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse
in... verbessert / erweitert / vertieft.

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

Mia areo de kompetenteco estas... Mein Fachgebiet ist...
Uzata por montri en kiu kampo de laboro viaj ĉefaj atributoj kaj travivaĵoj estas

Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en... Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr
sachkundig geworden...

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....

Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht
Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders
geeignet für die Anforderungen als...

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. Auch unter Belastung behalte ich hohe
Qualitätsstandards bei.

Uzata por montri ke vi povas labori en postulema negocomedio

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

Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben,
meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.

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.

Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle
und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der
Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.

Uzata por montri ke vi havas personan intereson en la laboro
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Kiel vi povas vidi de mia enfermitan
karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas
tiujn postulojn.

Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen
können, entsprechen meine Erfahrung und meine
Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.

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.

Meine derzeitige Position als... bietet mir die
Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu
arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen
Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen
einzuhalten.

Uzata por montri kio kapabloj vi gajnis de vi aktuala postulo

Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ
estigis... kapablojn.

Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe
ich auch Fähigkeiten in... erworben.

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

Motivační dopis - 
esperanto německy
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ
povas paroli...

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche
ich...

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

Mi havas bonegan komandon de... Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Uzata por montri nedenaskajn lingvojn, en kiuj vi povas komuniki al alta nivelo

Mi havas mezan scion de... Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Uzata por montri nedenaskajn lingvojn, en kiuj vi povas komuniki al meza nivelo

Mi havas... jarojn de sperto en... Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Uzata por montri vian sperton en certa komerca spaco

Mi estas sperta uzanto de... Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Uzata por montri kio komputila softvaro vi povas uzi

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

Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination
aus... und ... verfüge.

Uzata por montri kiel balancita viajn kapablecojn estas
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Bonegaj komunikadaj kapabloj ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten

La eblo de dividi informojn kaj klarigi aferojn kun viaj kolegoj

Dedukta rezonado schlussfolgerndes Denken
La kapablo de kompreni kaj klarigi aferojn rapide kaj efike

Logika rezonado logisches Denken
La kapableco de konstrui onies ideojn en preciza, bone pripensita maniero

Analizaj kapabloj analytische Fähigkeiten
La kapableco de taksi aferojn detale

Bonaj interhomaj kapabloj hohe soziale Kompetenz
La kapablo de administri kaj komuniki kun kolegoj efike

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

Prezentaj kapabloj Präsentationsfähigkeiten
La kapablo de komuniki ideojn efike antaŭ granda grupo

Motivační dopis - 
esperanto německy
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan
laboron, kiu posteno en via kompanio proponus
min.

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige
Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen
bieten würde.

Uzata kiam oni ripetas ies deziron labori por la firmo

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

Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als
willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.

Uzata kiam oni ripetas ies deziron labori por la firmo

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

Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen,
weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu
besprechen.

Uzata por aludi je la ebleco de intervjuo
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Vi trovos mian karierresumo kune. Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.

Norma formulo uzata por rakonti la dunganton, ke via karierresumo estas inkluzivita kun la letero

Mi povas provizi referencojn el... se bezonata. Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ...
zu.

Norma formulo uzata por diri la dunganton, ke vi pretas disponigi referencojn

Vi povas akiri referencojn el... Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Uzata por diri la dunganton, ke vi pretas disponigi referencojn kaj kiu ili povas kontakti por tiuj

Mi estas disponebla por intervjuo la... Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur
Verfügung.

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...

Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über
die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen
Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete
Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie
mich per...

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

Altestime, Mit freundlichen Grüßen
Formala, nekonata nomo de ricevanto

Altestime, Mit freundlichen Grüßen
Formala, vaste uzata, konata ricevanto

Altestime, Hochachtungsvoll
Formala, ne vaste uzata, konata ricevanto

Ĉion bonan, Herzliche Grüße
Neformala, inter negocaj kompanianoj kiuj uzas unuajn antaŭnomojn
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