Jelentkezés
Motivációs levél
Motivációs levél - Kezdés
görög

koreai

Αξιότιμε κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név

존경하는 관계자 분께

Αξιότιμη κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név

존경하는 관계자 분께

Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen

존경하는 관계자 분께

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett

존경하는 관계자 분(들)께

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név

존경하는 김철수 님께

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név

존경하는 김희연 님께

Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név

존경하는 김희연 님께

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
δημοσιεύτηκε...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
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Jelentkezés
Motivációs levél
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
ημερομηνία... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를
στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση
για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula állásjelentkezéskor

...에 지원하게 되어 기쁩니다.

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula állásjelentkezéskor

...에 지원하고 싶습니다.

Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고
μου περιλαμβάνουν...
있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés
görög

koreai

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά,
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
ως...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor

저의 장점은 ... 입니다.

Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만,
είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε
저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
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Jelentkezés
Motivációs levél
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을
στην..., είχα...
해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘
είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
부합합니다.
επιχείρησής σας.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ...,
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을
βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου
개선/향상/넓혔습니다.
περί...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고
있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid

Η ειδικότητά μου είναι...

Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은
να...
전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους,
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을
δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι
놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이
ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής
될것이라고 생각합니다.
της θέσης εργασίας ως...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게
διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜
ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로,
εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις
귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을
μου δουλεύοντας μαζί σας.
더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
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Jelentkezés
Motivációs levél
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진
εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις
경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게
να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως
넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야
μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η
하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι
προθεσμίες.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을
ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek
össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek
görög

koreai

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게
μπορώ να μιλήσω...
구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Είμαι άριστος γνώστης της...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Έχω μια καλή γνώση της...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása

저는 숙련된 ... 사용자 입니다.

Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고
και... .
생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
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Jelentkezés
Motivációs levél
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Επαγωγική λογική
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Λογική σκέψη
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Αναλυτικές ικανότητες
Készség a dolgok részletes értékelésére

분석 능력

Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség

협정 능력

Ικανότητες παρουσίασης
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás
görög

koreai

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께
την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια
일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
θέση εργασίας μαζί σας.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜
도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을
기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni

Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη
πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.

Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω
περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς
προσωπικά.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút

제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할
기회를 주신다면 감사하겠습니다.
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Jelentkezés
Motivációs levél
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
σημείωμα.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
απαιτείται.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다.
σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να
인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련
συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους
사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해
οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη
제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Με εκτίμηση,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen

... (이름) 드림

Με εκτίμηση,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett

... (이름) 드림

Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett

존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림

Φιλικοί χαιρετισμοί,
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek
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