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SCRISOARE DE INTENȚIE
Ce este scrisoarea de intenţie?





Este un document structurat și trimis angajatorului alături de CV şi referinţe.
Scrisoarea de intenţie trebuie să reflecte interesul și motivația dumneavoastră
pentru firma la care vreţi să vă angajaţi.
Demonstrează că aveți toate calităţile necesare pentru job-ul respectiv.
Scopul scrisorii de intenţie este să stimuleze interesul angajatorului să vă
citească CV-ul.

Conținutul scrisorii
Elementele obligatorii:








Antet
Formula de salut
Introducere
Cuprins
Concluzie
Formula de încheiere
Semnătura
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Sugestii pentru redactarea unei scrisori de intenţii:

Pro
 Analizaţi activiatea companiei

Contra
– Evitați hârtia colorată și alegeți un
font de redactare ușor de citit

 Adresaţi orice scrisoare de
intenție persoanei care se ocupă
de angajări

– Marimea e prea mare/prea scurta

 Folosiţi propoziţii scurte și clare

– Nu reproduceţi ce este scris în
CV

 Prezentaţi în principal motivaţia
pentru care ați ales job-ul
respectiv
 Scrisoarea de intenţie trebuie să
raspundă nevoilor angajatorilor
 Tehnoredactaţi scrisoarea pe
calculator
 Verificați ortografia și gramatica
 Scrisoarea de intenţie trebuie să
fie clară şi la obiect
 Menționați cele mai importante
calitați ale dumneavoastră
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– Nu vă repetați
– Nu folosiţi mai mult decât maxim
3-4 paragrafe
– Evitaţi atitudinea negativă și
nesigură
– Nu manifestaţii aşteptările
salariale
– Nu ar trebui să fie mai lungă de o
pagină
– Nu uitați să menţionați denumirea
jobului
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