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Què és i per a què serveix?

TIPUS DE CARTES

By Netclub

RESPOSTA A UN

La carta de presentació es considera, en moltes ocasions, una
formalitat per acompanyar el currículum. Té com a finalitat
despertar el interès de la persona que la llegeix, així com
contextualitzar l'enviament del currículum.
La carta ofereix la possibilitat de mostrar altres aspectes
sobre tu mateix/a: personalitat, interessos, actituds,
competències, objectius professionals... informació que, en
moltes ocasions por reforçar el teu valor afegit.

"La carta és una eina de
comunicació, de màrqueting
personal."

ANUNCI
Es presenta quan hi ha una
oferta de feina publicada a
través d'un anunci

AUTOCANDIDATURA
S'envia de manera
espontània tot i no haver
una oferta publicada,
mostrant així el teu interés
per formar part de
l'organització.

CARTA DE MOTIVACIÓ
Es redacta quan la demanen
expecíficament en alguns
processos de selecció. Et
dona la oportunitat de
mostrar el teu interés cap a
l'empresa.
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Tot i que existeix la possibilitat d'enviar
la carta a través de correu ordinari,
aquesta modalitat gairebé s'ha perdut.
Actualment la carta de presentació
s'envia per correu electrònic i el més
recomanable és que la carta figuri ja en
el mateix cos del correu electrònic, per
captar l'atenció de la persona que el rep,
i no arriscar-se a la possibilitat de que
no obri el document adjunt.
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Com és fa?
Abans de començar a fer la carta, recull tota la informació
possible sobre la companyia/empresa. Missió, valors i qualsevol
altra dada que et permeti conèixer-la millor. Fes-te les següents
preguntes: Per què m’agradaria treballar en aquesta empresa?
Què puc oferir a una organització com aquesta?
La carta, ha de contenir una salutació formal i una breu
presentació de tu mateix/a explicant el motiu pel qual t'adreces
a l'organització. Al cos de la carta, posa en relleu el teu valor
afegit, les teves competències i destaca els aspectes clau del teu
CV per despertar l'interès del receptor/a de la carta. Al
finalitzar, recorda acomiadar-te cordialment. Et deixem alguns
exemples. Per ampliar les imatges, fes un clic a sobre.

CONSELLS
1. Si envies el CV per email, recorda adjuntar el

3. Evita cartes genèriques. Al igual que el CV, has d'adaptar

CV preferiblement en PDF, i especifica a

la carta per a cada oferta.

l'assumpte que es tracta d'un CV o una

4. Expressa't de forma clara i sintètica i revisa l'ortografia i

candidatura professional.

les dades abans d'enviar.

2. Indica el lloc de treball al qual optes.

5. Connecta els teus interessos i valors amb els de l'empresa.

