
Solliciteren
Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief - Aanhef
Nederlands Hindi
Geachte heer माननीय महोदय

Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend

Geachte mevrouw माननीय महोदया
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend

Geachte heer, mevrouw माननीय महोदय
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

Geachte dames en heren माननीय महोदय
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken

Geachte dames en heren माननीय महोदय
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend

Geachte heer Jansen माननीय कामत जी,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen माननीय श्रमती वर्मा जी,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen माननीय कुमारी वर्मा जी,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen माननीय पायल वर्मा जी,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend

Beste meneer Jansen श्री चतुर्वेदी जी,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan

Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die
u in ... op ... gepubliceerd heeft.

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

Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift

Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik
u ...

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

Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
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Naar aanleiding van uw vacature in ... van ... ... दि. ..., में आपके नौकरी के विज्ञापन के संदर्भ मे लिख रहा/रही हूँ.

Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is

Met grote interesse heb ik de vacature gelezen
voor de positie van een ervaren ... in de editie ...
van ...

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

Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift

Graag solliciteer ik naar de door u
uitgeschreven vacature, omdat ...

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

Standaardzin voor het solliciteren naar een baan

Ik solliciteer naar de functie van ... मै... के पद के लिए अपनी अर्जी दर्ज करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan

Op dit moment werk ik voor ... . Mijn
werkzaamheden bestaan uit ...

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

Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie
Nederlands Hindi
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat
...

मैं इस काम में विशेषतः दिलचस्पी रखती हूँ, क्योंकि...

Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan

Ik zou graag voor u willen werken, om ... मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा क्योंकी,...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan

Mijn sterke punten zijn ... मैं... हूँ.
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen

Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik
werk eraan dit gebied/deze gebieden te
verbeteren.

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

Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren

Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ... मेरा मानना है कि मैं इस काम के लिए उचित ठहरूँगा क्योंकि...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
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Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel
...

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.

Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt
opgedaan

Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden
corresponderen met de vereisten van uw
bedrijf.

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

Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken

Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ...
verbeterd/vergroot/uitgebreid.

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

Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden
te verwerven

Mijn vakgebied is ... मेरी विशेषज्ञता.... में है.
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt

Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam
geworden in ...

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

Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden
te verwerven

Ook in stressvolle situaties verlies ik
nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik
bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...

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

Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring

Ook onder druk kan ik hoge
kwaliteitsstandaarden handhaven.

कठिन परिस्थितियों में अपनी एकाग्रता नहीं खोता हूँ.

Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken

En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn
interesses met deze functie te combineren.

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

Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan

Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en
ik zou de kans om mijn kennis samen met u te
kunnen vergroten zeer waarderen.

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

Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
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Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn
ervaring en mijn vaardigheden overeen met de
vereisten van deze functie.

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

Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen

Mijn huidige baan als ... biedt mij de
gelegenheid in een veeleisende werkomgeving
te werken, waar een nauwe samenwerking met
mijn collega´s essentieel is voor het halen van
deadlines.

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

Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven

Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik
ook vaardigheden in ... ontwikkeld.

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

Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je
professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden
Nederlands Hindi
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik
ook ...

मेरी मातृ भाषा... है, लेकिन मुझे... भी आती है.

Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt

Ik beschik over een uitstekende beheersing van
...

मुझे... अच्छी तरह से आती है.

Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst

Ik beschik over een goede beheersing van ... मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst

Ik heb ... jaren ervaring als ... मुझे... में... साल काम करने का अनुभव है.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied

Ik beschik over goede kennis van ... मैं... का इस्तेमाल कर सकता हूँ.
Beschrijving van de computervaardigheden

Ik denk dat ik over de geschikte combinatie
beschik van ... en ...

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

Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
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Uitstekende communicatieve vaardigheden मैं बहुत संचार कौशल हूँ.

Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen

Analytisch denkvermogen निगमनात्मक तर्क
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen

Logisch denkvermogen तर्कसिद्ध विचार
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken

Analytische vaardigheden विश्लेषणात्मक कौशल
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen

Goede intermenselijke vaardigheden अच्छे पारस्परिक कौशल
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren

Onderhandelingsvaardigheden परक्रामण करने की कुशलता
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven

Presentatievaardigheden प्रस्तुति करने की कुशलता
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting
Nederlands Hindi
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op
de veelzijdige werkzaamheden die een functie
binnen uw bedrijf mij zouden bieden.

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.

Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken

Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als
een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.

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

Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken

Graag zou ik verdere details van deze functie in
een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.

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

Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek

Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv. इस पत्र के साथ मैं अपना रेझुमे/ सारांश भी भेज रहा हूँ.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
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Op verzoek kan ik u mijn referenties van ...
toesturen.

अगर आप चाहें तो आप ... से मेरी सिफारिश पत्र भी पढ़ सकते हैं.

Standaardzin met verwijzing naar referenties

Referenties kunnen worden aangevraagd bij ... आप मेरे बारे मे और जानने के लिए... से संपर्क कर सकते हैं.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen

Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar
op ...

मैं इण्टरव्यू के लिए... के दिन आ सकता हूँ.

Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek

Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik
mijn geschiktheid voor deze functie in een
gesprek nader willen toelichten. U kunt mij
bereiken 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:...

Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie

Met vriendelijke groet, सादर
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend

Met vriendelijke groet, सादर
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde bekend

Hoogachtend, भवदीय
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde onbekend

Met de beste groeten, सादर
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
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