
CUM SĂ SCRIEȚI UN
EMAIL DE APLICARE

PENTRU UN JOB
 

PLAN DE LECȚIE 

Completează propozițiile cu următoarele cuvinte1.
 
Studii – internship – dragă – stimă – entuziasm – CV - nerăbdare
 
 _____ Domnule Jones,
Am atașat __________ meu în aplicarea pentru poziția din anunțul
de pe site-ul dvs. pe data de 10 Septembrie.
Natura diplomei mele și experiențele anterioare m-au pregătit pentru
această poziție. Sunt un avocat specializat pe proprietăți.                  
 ________ mele au implicat rezolvarea a multor cercetări
individuale, motivație de sine și atenție la detalii. Am fost într-un
_________ la o companie de asigurări și mi-a făcut deosebită
plăcere să lucrez acolo.
Cunosc foarte bine legile despre proprietăți și observ foarte bine
detaliile. Sunt pregătit să iau responsabilitatea acestei poziții cu
_________ și determinare.
Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Aștept cu _________ răspunsul
dumneavoastră.
Cu ______ ,
Numele.

    2.Completează propozițiile cu următoarele cuvinte 

 Recunoscător – aptitudini – flexibil – întreba – referințe 

Dragă Domnule Smith,
Vă scriu pentru a vă ______ dacă mai aveți locuri vacante în cadrul
start-up-ului dvs. Am să atașez CV-ul aici.
După cum puteți vedea, am doi ani de experiență de lucru în birouri,
sectorul industrial și serviciu cu clienții. Am dezvoltat o serie de
_______ și abilitatea de a lucra în echipe multiculturale. Acesta este
motivul pentru care cred că m-aș integra cu ușurință în echipa
dumneavoastră.
Sunt un angajat ______ care se poate adapta cu ușurință la medii
schimbătoare, învățând foarte repede aptitudini noi și găsind noi
metode de a îmbunătăți unele procese. Sunt nerăbdător să lucrez
pentru o companie cu o reputație foarte bună și cunoscută pentru
metodele inovative.
Am _______ excelente și aș dori să discut orice loc vacant cu
dumneavoastră. În cazul în care nu este nimic disponibil, aș fi ______
dacă mi-ați păstra CV-ul dacă cumva apare o oportunitate pe viitor.
Cu stimă,
Numele și semnătura


