
КАК ДА НАПИШЕМ ЕЛЕКТРОННО
ПИСМО ПРИ КАНДИДАСТВАНЕ ЗА

РАБОТА

ПЛАН НА УРОК 10

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Теоретична част
Някои приложения за работа ще трябва да бъдат изпратени по елекронна
поща. Какво означава това? Означава, че трябва да знаете как да напишете
професионално писмо за кандидатстване, което да бъде забелязано от
потенциални работодатели. Също така трябва да знаете кога да изпратите
заявлението и как да го направите привлекателно. Трябва да изпратите
имейла си, ако рекламодателят поиска участниците да изпратят своята
автобиография и друга документация.

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА

-Пояснения как да напишете имейл за кандидатстване за работа.
-Практическа част.

В това ръководство ще разберете как
да напишете имейл до компанията,
където ще кандидатствате за работа.
Какви части трябва да съдържа
имейлът и какво съдържание трябва да
поставите в него.

-Как да напишете имейл за
кандидатстване за работа.
-Какви части трябва да
съдържа приложението.



Какво трябва да включите в имейла си за кандидатстване за работа?
-Защо кандидатствате.
-Предметът на работата, за която кандидатствате.
-Пълно име и информация за контакт.
-Защо сте идеалният човек, който да кандидатства за работата.
-Автобиография.
-Мотивационно писмо, ако имате такова.
-Допълнителна документация, която може да бъде поискана.

Стъпки, които трябва да предприемете, за да започнете изготвянето
на имейла
 
1.Документите да са подготвени
В допълнение към Вашата автобиография може да Ви бъде поискано
мотивационно писмо или може да се наложи да предоставите
препоръчително писмо. Изпратете всичко в PDF формат, защото това
ще гарантира, че получателят получава всичко правилно.
Обозначете всеки документ с името си, така че когато получателят го
изтегли, да знае на кого принадлежи.

2.Въведете имейл адреса, от който ще кандидатствате

Поздрав: Уважаеми (име на мениджъра)
Първи абзац: Поздравете получателя и обяснете защо пишете. 
Втори абзац: Опишете квалификациите си и завършете с Вашата
информация за контакт, като им благодарите, че са отделили време
да прочетат имейла Ви. 
Трети параграф: Избройте всички приложени документи. 
Приключване: Кажете учтиво довиждане ("Искрено Ваш") и ги
уведомете, че ще следите обявата. Включете Вашия подпис и
информация за контакт.
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3.Потърсете ясна тема 
Проверете внимателно офертата за работа, защото често темата е така
зададена, че да може да Ви накара да кандидатствате. Опитайте се да
бъдете ясни и кратки, тъй като набиращите персонал ще получават
много имейли. Ако не знаете какво да поставите, един от примерите би
бил: "Вашето име - Позиция, за която кандидатствате".

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 10.1

https://www.youtube.com/watch?v=jHg0b7Nai6c
https://www.youtube.com/watch?v=EcFOr9Jo0OA

