
Ansøgning
Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning
dansk hindi
Kære Hr., माननीय महोदय

Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Kære Fru., माननीय महोदया
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt

Kære Hr./Fru., माननीय महोदय
Formel, modtager navn og køn ukendt

Kære Hr./Fru., माननीय महोदय
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling

Til hvem dette ankommer, माननीय महोदय
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt

Kære Hr. Smith, माननीय कामत जी,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Kære Fru. Smith, माननीय श्रमती वर्मा जी,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt

Kære Frk. Smith, माननीय कुमारी वर्मा जी,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt

Kære Fr. Smith, माननीय पायल वर्मा जी,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt

Kære John Smith, श्री चतुर्वेदी जी,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før

Jeg ønsker at søge stillingen som... som I
opslog i... den... .

मैनें आपका विज्ञापन देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना चाहूँगा.

Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad

Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået
på...

मैनें आपका विज्ञापन... पर देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना
चाहूँगा.

Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
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Ansøgning
Motiverende Omslags Brev
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... . ... दि. ..., में आपके नौकरी के विज्ञापन के संदर्भ मे लिख रहा/रही हूँ.

Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde

Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i...
nummer... med stor interesse.

आपका विज्ञापन मैने... के... प्रकाशन में देखा, मुझे... में बडी दिलचस्पी
है.

Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift

Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret
stilling, som...

मुझे आपके कम्पनी में... पदवी पर काम करने में बड़ी दिलच्सपी है.

Standard formular til at søge et job

Jeg ville søge stillingen som... मै... के पद के लिए अपनी अर्जी दर्ज करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Standard formular til at søge et job

På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og
jeg er ansvarlig for...

इस समय मैं... के लिए काम करती हूँ, और मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह
हैं...

Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation
dansk hindi
Jeg er især interesseret i dette job, fordi... मैं इस काम में विशेषतः दिलचस्पी रखती हूँ, क्योंकि...

Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde

Jeg vil gerne arbejde for jer, for at... मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा क्योंकी,...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde

Mine styrker er... मैं... हूँ.
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er

Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder
er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse
område/områder.

मेरी कमजोरी कहने के लिए... हैं. लेकिन में इन को सुधारना चाहता/चाहती
हूँ.

Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder

Jeg vil være velegnet til stillingen fordi... मेरा मानना है कि मैं इस काम के लिए उचित ठहरूँगा क्योंकि...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
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Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg
haft...

हालाँकि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं हैं, मैंने.... किया है,
और इससे मुझमें वे गुण आए है जो इस काम के लिए ज़रूरी है.

Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere
kvaliteter fra andre erfaringer du har haft

Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder
virker til at være passende til jeres virksomheds
krav. 

मेरे व्यवसायिक योग्यताएँ आपके कम्पनी की ज़रूरतें पूरा कर सकतें हैं.

Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet

I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/
fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...

... में काम करने से मैं... करने मे बहतर हुआ.

Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder

Mit ekspertområde er... मेरी विशेषज्ञता.... में है.
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er

Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget
kvalificeret i...

... के साथ काम कर के मैं... करने में कुशल बन गया.

Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder

Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer
jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed
være egenet til de krav der er for at arbejde
som...

मैं अपना काम तेज़ी और सूक्ष्मता से करता हूँ. इस लिए इस काम के लिए
ज़रूरी गुण मुझमें है.

Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere
beskæftigelses historie

Selv under pres kan jeg opretholde høje
standarder.

कठिन परिस्थितियों में अपनी एकाग्रता नहीं खोता हूँ.

Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø

Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere
mine interesser med denne anbringelse.

इस तरह मैं अपने पसंद की चीज और काम दोनो को पूरा कर सकूँगी.

Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet

Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte
pris på at få muligheden/ chancen for at udvide
min viden ved ar bejde for jer.

मुझे... में बड़ी दिलचस्पी है, और मैं आप के साथ काम कर के... के बारे में
और सीखना चाहूँगा.

Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
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Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher
mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings
krav.

इस पत्र के साथ मैने अपना रेझुमे जोडा है, जो आपको बताएगा कि मेरी
योग्यताएँ आपकी ज़रूरतों से मिलती है.

Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig

Min nuværende stilling som... for... har givet mig
muligheden for at arbejde i et højt tempo,
teammiljø hvor det er essentielt at være i stand
til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå
en deadline.

मैने... मे... के पद पर काम कर के कठिन परिस्थिती और सामूहिक
वातावरण मे काम करना सीखा है.

Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job

Udover mine ansvarsområder som..., har jeg
også udviklet... færdigheder.

मेरी... के तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके अलावा मैने... करना भी
सीखा है.

Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke
forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder
dansk hindi
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke... मेरी मातृ भाषा... है, लेकिन मुझे... भी आती है.

Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i

Jeg råder fremragende over... मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau

Jeg har en fungerende viden om... मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau

Jeg har... års erfaring indenfor... मुझे... में... साल काम करने का अनुभव है.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde

Jeg er en erfaren bruger af... मैं... का इस्तेमाल कर सकता हूँ.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge

Jeg mener at jeg besidder den rigtige
kombination af... og...

मेरा मानना है कि मुझ में... और ... दोनों है.

Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
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Fremragende kommunikations evner मैं बहुत संचार कौशल हूँ.

Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer

Deduktiv argumentation निगमनात्मक तर्क
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt

Logisk tænkning तर्कसिद्ध विचार
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde

Analytiske evner विश्लेषणात्मक कौशल
Evnen til at opgøre ting i detaljer

Gode interpersonel evner अच्छे पारस्परिक कौशल
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer

Forhandlings evner परक्रामण करने की कुशलता
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder

Præsentations evner प्रस्तुति करने की कुशलता
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning
dansk hindi
Jeg er meget motiveret og ser frem til det
varieret arbejde som en stilling i jeres
virksomhed kan tilbyde mig.

मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और मुझे आशा है कि
आपके साथ काम कर के बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलेगा.

Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden

Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en
velkommen udfordring, som jeg ser frem til.

मैं इस पद के साथ आनेवाले जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश
करूँगा.

Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden

Jeg tager gerne imod muligheden for at
diskutere yderligere detaljer om stillingen med
dig personligt.

आशा है कि अपने बारे में और इस पद के बारे में विस्तार में बात करने का
मौका आप मुझे देंगे.

Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
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Du kan finde mit resumé / CV vedlagt. इस पत्र के साथ मैं अपना रेझुमे/ सारांश भी भेज रहा हूँ.

Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet

Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt. अगर आप चाहें तो आप ... से मेरी सिफारिश पत्र भी पढ़ सकते हैं.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer

Referencer kan rekvieres fra... आप मेरे बारे मे और जानने के लिए... से संपर्क कर सकते हैं.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem

Jeg er ledig til et interview den... मैं इण्टरव्यू के लिए... के दिन आ सकता हूँ.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview

Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til
muligheden for en personlig samtale om hvorfor
jeg i særdeleshed passer til denne stilling.
Kontakt mig venligst via...

मेरी अर्जी पढ़ने का वक्त निकालने के लिए धन्यवाद. आशा है कि आप
के साथ इस विषय पर रू-बरू करने का मौका मिले. आप मुझे संपर्क कर
सकते हैं:...

Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din
ansøgning

Med venlig hilsen सादर
Formel, modtager navn ukendt

Med venlig hilsen सादर
Formel, meget brugt, modtager kendt

Med respekt, भवदीय
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt

Med venlig hilsen सादर
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
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