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PARÀGRAF A PARÀGRAF 

 

PRIMER PARÀGRAF 

Resposta a un anunci  

 

• En referència a l’anunci publicat al diari... el passat dia... del present mes...  

• En relació a la vostra oferta de..., publicada al diari......  

• Us escric en relació al lloc de treball de... que la vostra empresa anuncia a...  

 

Autocandidatura  

 

• M’agradaria desenvolupar la meva experiència professional en empreses industrials, i la seva 

companyia m’ha estat recomanada com una de les primeres del sector... 

• Per raons personal, haig de traslladar la meva residència professional de Madrid a Barcelona... 

• Acabo d’arribar dels Estats Units, on he finalitzat la meva formació acadèmica amb un (curs, 

màster...)...  

 

• M’he assabentat que estan buscant professionals amb domini d’idiomes per al seu departament 

de...  

 

 

SEGON PARÀGRAF 

Resposta a un anunci / Autocandidatura  

 

• La meva formació en..., a més d’un bon domini de l’(anglès, francès...)...  

• Les meves estades a diversos països i el coneixement de diferents idiomes...  

• Per la meva formació en... i la meva experiència de...  

• a les empreses... em considero capacitada per portar a terme les tasques pròpies d’aquest lloc de 

treball.  

• Per la meva experiència de... anys com a...  

 

 

TERCER PARÀGRAF 

Resposta a un anunci  

 

Per les raons esmentades, desitjaria que tinguéssiu en compte aquesta sol·licitud per tal de participar en les 

proves de selecció corresponents.  

 

Autocandidatura  

• Desitjaria que em tinguessin en compte en el moment que es produeixi una vacant a la seva 

empresa. 
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• Estic a la seva disposició per ampliar el meu currículum durant una entrevista personal, si ho 

considera oportú. 

• Desitjaria poder tenir una entrevista personal amb vostè en la qual li ampliaré les meves dades i 

experiència en el sector.  

• Espero que em doni l’oportunitat d’ampliar–li la meva formació i trajectòria professional en una 

entrevista personal.  

 

Els adjunto el meu currículum amb el convenciment que els pot interessar per a futures places vacants.  

 

COMIAT 

• Resposta a un anunci / Autocandidatura 

• Esperant notícies seves, el saluda atentament...  

• Esperant notícies seves, atentament...  

• Una salutació molt cordial...  

• Gràcies per endavant. Atentament...  

• Esperant rebre notícies seves, rebi una cordial salutació...  

 

 

SIGNATURA 


