
Ce este o scrisoare de intentie? 

Este o scrisoare de motivatie de doar o pagină care arată interesul tău pentru un job și, mai ales, 

de ce ești potrivit(ă) pentru jobul respectiv. Accentul ar trebui pus pe abilitățile tale, pe acel 

„bagaj” de experiențe pe care îl poți aduce companiei și nu pe beneficiile pe care ai dori să le 

primești de la firma care te angajează. 

Scrisoarea de intenție: 

 ar trebui să fie: pozitivă, clară, succintă și relevantă cerințelor jobului. 

 trebuie să respecte aceleași reguli de redactare ca acelea când scrii o scrisoare amicală, o 

scrisoare de felicitare sau o scrisoare de recomandare. 

 are scopul să motiveze și să convingă cititorul (recrutorul) să te cheme la interviu pentru 

a afla mai multe detalii despre tine. 

Cum scrii o scrisoare de intentie 

Gândește și scrie textul în paragrafe, fiecare cu rolul său, exact cum ai scrie orice tip de 

scrisoare: 

Primul paragraf cuprinde motivul pentru care îi scrii recrutorului și locul unde ai văzut anunțul 

de job. De impact sunt și construcțiile care pun în valoare experiența ta. De exemplu: „Sunt 

specialist în marketing cu peste 10 ani de experiență în companiile….” 

În al doilea paragraf oferă exemple, arată cum abilitățile tale și experiența se potrivesc cu ceea 

ce caută angajatorul. De exemplu, dacă menționezi că ești un om de vânzări eficient, nu convingi 

recrutorul. Ai mai multă credibilitate când formulezi astfel: „În ultimul an, am crescut vânzările 

cu 30% și am adus companiei un profit de X euro.” Angajatorii iubesc cifrele și datele care vin 

să susțină ceea ce ai realizat. 

În al treilea paragraf poți arăta cunoștințele tale despre companie și industrie. Tot aici poți 

detalia motivele pentru care vrei să lucrezi pentru companie. Arată cum poți ajuta în îndeplinirea 

obiectivelor și cum te potrivești cu valorile echipei. 

Al patrulea paragraf este cel de încheiere. Mulțumește-i recrutorului pentru că a acordat timp 

pentru a parcurge scrisoarea ta de intenție și folosește un call to action prin care îți arăți dorința 

de a discuta față în față. 

 

Sarcina de lucru: 

 Realizați o scrisoare de intenție în care sǎ vǎ exprimați interesul pentru ocuparea unui loc 

de muncǎ pe postul de comerciant-vânzǎtor într-o firmǎ aleasǎ de voi. 
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