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سيدي المحترم، Kære Hr.,

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، Kære Fru.,

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، Kære Hr./Fru.,

رسمية، جنس المرسل إليه واسمه غير معروفين

السادة المحترمون، Kære Hr./Fru.,

رسمية، عند مخاطبة مجموعة من األشخاص أو قسم بأكمله

إلى مَنْ يَهمّه األمرُ، Til hvem dette ankommer,

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروف \ أسماء المرسل إليهم وجنسهم غير معروفة

عزيزي السيد رامي، Kære Hr. Smith,

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم معروف

عزيزتي السيدة رامي، Kære Fru. Smith,

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة نادية، Kære Frk. Smith,

رسمية، المرسل إليها أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي السيدة نادية، Kære Fr. Smith,

رسمية، المرسل إليها أنثى، االسم معروف، الحالة الزوجية غير معروفة

عزيزي أحمد رامي، Kære John Smith,

أقل رسمية، المرسل والمرسل إليه تعامال مع بعضهما البعض من قبلُ
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أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...

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

صيغة متعارف عليها للتقدم من أجل الحصول على وظيفة رأيت إعالنا عنها في جريدة أو مجلة

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على
االنترنت بتاريخ...

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

صيغة متعارف عليها عند الرد على إعالن منشور على األنترنت

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ... Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .

صيغة متعارف عليها تستخدم لتفسّر أين وجدت اإلعالن للوظيفة

قرأت إعالنكم حول طلب خبير .... في...
عدد... بكثير من االهتمام.

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

صيغة متعارف عليها تستخدم عند التقدم بمطلب للحصول على وظيفة أُعلنّ عنها في مجلة أو دورية

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة كـ...

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

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أود أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة...

Jeg ville søge stillingen som...

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي
على...

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

تستخدم كجملة افتتاحية لوصف وضعك المهني الحالي وما تقوم به في هذه الوظيفة
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أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ...  Jeg er især interesseret i dette job, fordi...

تستخدم لتفسير أسباب اهتمامك بوظيفة معينة
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أودّ أن أعمل لديكم، من أجل... Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...

تستخدم لشرح أسباب اهتمامك بوظيفة معينة

نقاط قوّتي هي... Mine styrker er...

تستخدم إلظهار الخصائص الرئيسية لديك

أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط
ضعفي هي... ولكني أتطلع إلى تحسين

مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.

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

تستخدم للتعبير عن نقاط الضعف لديك ولكنها تظهر أيضا أنك مُصرّ على تحسين مهاراتك في هذه الميادين

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة
ألنّ...

Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...

تستخدم لشرح ما يجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني
قد...

Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...

تستخدم إذا لم تتسنّ لك الفرصة للعمل في بعض الميادين التجارية ولكنك تستطيع أن تكشف عن بعض المهارات من خالل تجارب في مهن
أخرى عملت فيها سابقا

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة
جدًّا لمتطلبات شركتكم

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

تستخدم لتبيان أي مهارات تجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

خالل الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت
من معارفي في...

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

تستخدم لتبيّن خبرتك في ميدان معيّن والقابلية لتعلم مهارات أخرى

مجال خبرتي هو... Mit ekspertområde er...

تستخدم لتظهر في أي مجال مهني تتركز خبراتك ونقاط قوتك

خالل عملي كـ... تمكنت من تطوير
مهاراتي في...

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

تستخدم لتكشف عن خبرتك في بعض المجاالت وقدرتك على تعلم مهارات جديدة
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حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني ال
أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص

المناسب لمتطلبات العمل كـ...

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...

تستخدم لتشرح لماذا سيكون بمقدورك أن تكون جيدا في هذا الوظيفة من خالل االستفادة من خبرات حصلت عليها من وظائف سابقة

حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل
فإني أستطيع أن أحافظ على جودة عالية

في اآلداء

Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.

تستخدم لتظهر أنك قادر على العمل في بيئة عمل متطلبة

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في
هذه الوظيفة.

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

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا
لمنحي فرصة توسيع معارفي من خالل

العمل معكم.

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.

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

كما تستطيع أن ترى من خالل سيرتي
الذاتي المرفقة مع هذه الرسالة، فإن

خبرتي ومؤهالتي تتناسب تماما ومتطلبات
هذه الوظيفة.

Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine
erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.

تستخدم إلبراز السيرة الشخصية ولتظهر مدى مناسبة الوظيفة لك.

وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة
العمل في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد

على روح الفريق حيث يعتبر العمل مع
الزمالء عن قُرب، جوهريًّا من أجل الوفاء

بالمواعيد النهائية.

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.

تستخدم إلظهار المهارات التي حصلت عليها من وظيفتك الحالية
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باإلضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد
اكتسبت أيضا... مهارات.

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

تسخدم لتظهر المهارات اإلضافية التي كسبتها من وظيفتك الحالية. مهارات قد ال ترتبط عادة بلقبك المهني
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لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن
أتكلم...

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...

تستخدم لتظهر لغتك األم، وأيضا اللغات األخرى التي تتقنها

أتقن بشكل ممتاز... Jeg råder fremragende over...

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها بشكل جيد

لدي معرفة عملية بـ... Jeg har en fungerende viden om...

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها على مستوى متوسط

لديّ... سنوات خبرة في العمل.... Jeg har... års erfaring indenfor...

تستخدم لتظهر خبرتك في بعض مجاالت األعمال

لديّ خبرة في استعمال... Jeg er en erfaren bruger af...

تستخدم لتظهر أي برامج كمبيوتر تستطيع استعمالها

أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من...
و....

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

تستخدم لتظهر مدى توازن مهاراتك

مهارات تواصل ممتازة Fremragende kommunikations evner

القدرة على مشاركة المعلومات مع زمالئك وشرحها لهم

المنطق االستنتاجي Deduktiv argumentation

القدرة على فهم األشياء وتفسيرها بسرعة وفعالية
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التفكير المنطقي Logisk tænkning

القدرة على بناء األفكار بدقة وبطريقة مدروسة جيدا

المهارات التحليلية Analytiske evner

القدرة على تقييم األشياء بشكل مفصّل

مهارات شخصية جيدة Gode interpersonel evner

القدرة على التواصل والتحاور مع الزمالء بشكل فعال

مهارات التفاوض Forhandlings evner

القدرة على عقد الصفقات التجارية مع الشركات األخرى بفعالية

مهارات التقديم Præsentations evner

القدرة على شرح األفكار وتبليغها بفعالية أمام مجموعة كبيرة من الحاضرين 
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أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل 
المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في

شركتكم.

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret
arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde
mig.

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة
تحدّيا مغريا أتطلع للقيام به.

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

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة
التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا

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

تستخدم في الخاتمة للتلميح إلى إمكانية الحصول على مقابلة

تجد مرفقا سيرتي الذاتية Du kan finde mit resumé / CV vedlagt. 

صيغة متعارف عليها تستخدم إلخبار صاحب العمل أن سيرتك الذاتية مرفقة مع رسالة التغطية.
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أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا

كان ذلك مطلوبا.

Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.

صيغة متعارف عليها تستخدم إلخبار صاحب العمل أنّك مستعد لتقديم قائمة بأسماء أشخاص مستعدين لكتابة رسائل توصيك لك

يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين للحديث عن تاريخي المهني

وكفاءتي في...

Referencer kan rekvieres fra...

تستخدم إلخبار صاحب العمل أنك مستعد لتقديم قائمة بأسماء أشخاص يمكن الحديث معهم عن تاريخك المهني وكفاءتك.

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه
التواريخ...

Jeg er ledig til et interview den...

تستخدم لإلشارة إلى مواقيت استعدادك إلجراء مقابلة

شكرا لوقتكم والهتمامكم بمطلبي. أتطلع
قُدُماً إلى فرصة الحديث بشكل شخصي
حول أسباب اعتبار نفسي مناسبا لهذه

الوظيفة. أرجو أن تتصلوا بي على...

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...

تستخدم لتقديم معلومات االتصال المفضلة ولشكر صاحب العمل على مراجعة مطلبك

مع أسمى عبارات اإلخالص، Med venlig hilsen

رسمية، اسم المرسل إليه غير معروف

كل المودة، Med venlig hilsen

رسمية، مستعملة على نطاق واسع، المرسل إليه معروف

تقبلوا فائق عبارات االحترام، Med respekt,

رسمية، ليست مستعملة على نطاق واسع، اسم المرسل إليه معروف

تحياتي \ مودتي، Med venlig hilsen

غير رسمية، بين شريكين تجاريين يتخاطبان مع بعضهما البعض باستعمال االسم األول
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