
Solliciteren
Referentie

Referentie - Aanhef
Nederlands Arabisch
Geachte heer سيدي المحترم،

Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend

Geachte mevrouw السيدة المحترمة،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend

Geachte heer, mevrouw السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

Geachte dames en heren السادة المحترمون،
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken

Geachte dames en heren إلى مَنْ يهمّهُ األمر،
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend

Geachte heer Jansen عزيزي السيد رامي،
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen عزيزتي السيدة رامي،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen عزيزتي اآلنسة نادية،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen عزيزتي السيدة نادية،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend

Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking. يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة
عن...

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
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Solliciteren
Referentie
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen
hij toetrad tot ...

لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما
التحق...

Beschrijving waarvan men de persoon kent

... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn
sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat
hierbij te kunnen doen.

لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما
لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا ألقوم بهدا الدور.

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds
... was mij een genoegen.

لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \
زميال لـ... منذ... .

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te
mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn
respect en bewondering voor deze jonge man /
vrouw tot uitdrukking brengen, die een
voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het
werk van mijn groep.

يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه
الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا
الشاب الالمع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل

الفريق الذي أشرف عليه.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ... أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Het is mij een grote eer een referentie voor ... te
schrijven.

إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه
لـ...

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij
volgde / als ... begon te werken.

لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّالً \
كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ

\ بدأت العمل في...
Beschrijving waarvan men de persoon kent

Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als
... bij ... .

لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي...
في...

Beschrijving waarvan men de persoon kent
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Solliciteren
Referentie
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega /
docent van ... .

لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميال
لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ... 

Beschrijving waarvan men de persoon kent

... werkte voor mij als ... aan verschillende
projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik
hem / haar als een één van de beste ...
omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.

عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة
بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني

أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل...
الذين عملوا لدينا.

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden
Nederlands Arabisch
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik
hem / haar als een ... persoon leren kennen.

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon

... onderscheidde zich door ... لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond

Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ... موهبته \ موهبتها األعظم تكمن في...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon

Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser. يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خالّقٍ.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan

Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan
vaardigheden.

يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden

Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk
overbrengen.

يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها
بوضوح.

Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
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Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid
omgaan.

يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk
levert

Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis
van ...

يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon

Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat
open voor opbouwende kritiek en opmerkingen
aangaande zijn werk.

إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة
ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة

بالعمل.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is
en de vaardigheid bezit ...

أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك
القدرة على...

Beschrijving van de vaardigheden van een persoon

Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was
van grote waarde.

قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت ال تُقدّر
بثمن.

Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon

Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol. يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk

Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij /
zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft
hij / zij helder zijn / haar mening en geeft
daarmee anderen een stem, die dezelfde
mening delen, maar deze niet kunnen of willen
uiten.

ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت
المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو

أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \
فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \

معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان اآلخرين دون أن
يفصحوا عنه.  

Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden
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Nederlands
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Solliciteren
Referentie

Arabisch
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... .
Deze verantwoordelijkheid omvatte ...

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية
تستلزم...

Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon

Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden
waren ...

كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها األساسية...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon

Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden
bestonden uit ...

شملت مهماته \ مهماتها األسبوعية...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling
Nederlands Arabisch
Ik wil graag benadrukken, dat het een
genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is
een betrouwbare en slimme persoon met een
goed gevoel voor humor.

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي
شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس

فكاهي جيّد.
Positieve beoordeling van een persoon

Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een
indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan
zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor
uw firma.

إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليال جيداً على
كيفية أدائه \ أدائها مستقبال في شركتك فإنه
سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا

لبرنامجك.
Zeer positieve beoordeling van een persoon

Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende
en ambitieuze medewerker, die een project
steeds volledig begrijpt.

في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات
بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.

Positieve beoordeling van een persoon

... levert consequent kwalitatief hoogwaardig
werk binnen de afgesproken termijn af.

يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في
الوقت المطلوب.

Positieve beoordeling van een persoon
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Solliciteren
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Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie
aanmerken kan, is ...

 كانت نقاط الضعف الوحيدة التي الحظتها في أداء
المرشح \ المرشحة...

Negatief aspect in de beoordeling van een persoon

Naar mijn mening moet ... voor andere
kandidaten in aanmerking komen, omdat ...

أعتقد أنّ... من الالزم أن يعطى األولوية في
الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين اآلخرين

ألنّ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting
Nederlands Arabisch
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of
telefoon bereiken.

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من
الممكن أن أساعد أكثر، فال تتردد من فضلك

االتصال بي بالبريد اإللكتروني أو على التليفون.
Afsluiting van een positieve referentie

... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou
een aanwinst zijn voor uw bedrijf.

... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون
إضافة حقيقية لبرنامجك.

Afsluiting van een zeer positieve referentie

Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst
zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van
harte aanbevelen.

إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل
بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.

Afsluiting van een zeer positieve referentie

Ik kan hem / haar zonder voorbehoud
aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-
mail of telefoon bereiken.

له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن
تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Ik geloof in zijn / haar buitengewone
vaardigheden en kan hem / haar sterk
aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw
universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen
en zijn / haar talenten kan ontplooien.

إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة
على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة

الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \
ستستطيع أن يطوّر \ تطور  مواهبه \ مواهبها
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الالمعة ويضعها \ تضعها في موضع االختبار.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
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Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke
aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van
dienst te zijn.

إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى
رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات

مفيدة.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat
aanbevelen.

إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder
voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven.
Het is mij een genoegen om dit in het geval van
... te doen.

نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن
دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik
u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar
voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.

أحترم... كزميل، ولكن من الالزم أنْ أقول بكل
صراحة، إني ال أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل

في شركتكم.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is

Bij verdere vragen sta ik graag tot uw
beschikking.

سأكون سعيدا باإلجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى
أذهانكم.

Afsluiting van een positieve referentie

Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-
mail bereiken.

تستطيع االتصال بي من خالل البريد العادي \
اإللكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.

Afsluiting van een positieve referentie
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