WE ARE YOUR BETTER YOU

Примерни писма, с които да поискате
среща (за увеличаване на заплатата ви)

Писмо за увеличаване на заплатата:
Запитване за годишно преразглеждане
Уважаеми /име на мениджър/,
Радвам се, че съм част от този прекрасен екип. Никога през
живота си не съм се чувствал/а по-професионално отдаден,
отколкото сега. Благодарен/на съм за възможността да
работя тук и наистина ми е приятно. В замяна, винаги съм
давал/а най-доброто от способностите си на тази позиция и
винаги съм работил/а усилено, за да се уверя, че
представянето ми ще e винаги на ниво.
Както знаете, измина една година от последното
преразглеждане на възнаграждението ми. [Ако току-що сте
завършили първата си година, използвайте това изречение:
Както знаете, мина една година от присъединяването ми в
компанията]. Очаквам по време на обичайната годишна
оценка на служителите, която предстои скоро, да обсъдим и
заплащането ми. Вярвам, че представянето ми отговаря на
изискванията на моята позиция и считам, че през цялата
година демонстрирах отлично разбиране и постигане на
целите в работата си.
Ако по някаква причина няма да има
годишно
преразглеждане, бих искал/а да Ви помоля да разгледате
молбата ми най-вече заради стабилното ми професионално
представяне.
Благодаря Ви.
С уважение:
……………………………………………….

Писмо за увеличаване на заплатата:
Увеличение на заплатата след повишение
Уважаеми [име на мениджър],
Бих искал/а да Ви благодаря за скорошното ми повишение,
което е показателно за вярата Ви в моите способности.
Приемам това решение като знак на доверие, което
оценявам и възнамерявам да оправдая по всеки възможен
начин.
В тази връзка, не мога да не отбележа, че този ход не е
съчетан с корекция на заплащането ми. Както вече знаете,
новата ми длъжност включва по-голяма отговорност и
допълнителни задължения. Напълно вярвам в политиките
за възнаграждение на служителите, които се следват в
компанията, и предполагам, че това е просто грешка някъде
в целия този процес.
Благодаря Ви.
С уважение:
…………………………………………..

Писмо за увеличаване на заплатата:
Край на изпитателния срок
Уважаеми [име намениджър],
За мен е удоволствие да работя за Вашата уважавана
компания през последния [изпитателен период, шест месеца
например]. Както знаете, изпитателният ми период
приключи. През това време имах достатъчно време да оценя
позицията си в [името на компанията] и вече знам, че имам
потенциал и ентусиазъм да постигна отлични резултати в
моята работа тук. Радвам се да разбера, че сте решили да
повишите статута ми от изпитателен на постоянен и
гарантирам, че няма да съжалявате за решението си.
Вярвам, че съм показал/а способностите си през този
период и поради това сте убедени, че точно аз съм
подходящият човек за тази позиция.
Наистина ще съм щастлив/а, ако доверието, което ми
оказвате, може да бъде изразено и в корекция на
възнаграждението ми. Любезно моля да преразгледате
заплатата ми въз основа на представените обстоятелства.
Благодаря Ви.
На Ваше
разположение,
……………………………………………………………

Писмо за увеличаване на заплатата:
Отлични постижения
Уважаеми [име намениджър],
Бих искал/а да Ви благодаря за възможността да бъда част
от тази много уважавана организация. Измина [време,
откакто сте във фирмата], откакто се присъединих и всеки
изминал ден внася нови предизвикателства, но наистина е
полезно да усещам, че моят принос и усилията ми са били
неразделна част от цялостния успех. Както знаете, наскоро
аз [вашето постижение, например: завърших последната
фаза на много важен проект, имам увеличени продажби,
успях да намаля на разходи и др.]. Това е само част от моя
безкраен стремеж към постигане на най-добри резултати.
[Две или три изречения тук за ползите от постижението.
Вашият мениджър вече знае за това, но трябва да им се
напомни]. Уверен/а съм, че се съгласявате с мен за ползите
и приноса ми за общата производителност на [името на
компанията]. В тази връзка, ми е много трудно да скрия
разочарованието си от факта, че това постижение не беше
отразено във възнаграждението ми. Бих искал/а да Ви
помоля да обмислите корекция на заплатата ми, която да
съответства на усилията, които полагам в полза на
компанията. Вашата признателност означава много за мен
и ще доведе само до повече отдаденост и упорита работа.
Благодаря Ви.
С уважение:
…………………………………………….

