Jelentkezés
Motivációs levél
Motivációs levél - Kezdés
svéd

hindi

Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név

माननीय महोदय

Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név

माननीय महोदया

Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen

माननीय महोदय

Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett

माननीय महोदय

Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
माननीय महोदय
mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név

माननीय कामत जी,

Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név

माननीय श्रमती वर्मा जी,

Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név

माननीय कुमारी वर्मा जी,

Bästa fru Smith,
माननीय पायल वर्मा जी,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
श्री चतुर्वेदी जी,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har
मैनें आपका विज्ञापन देखा और... के लिए
annonserat om i ... den ... .
अपनी अर्जी देना चाहूँगा.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
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Jelentkezés
Motivációs levél
Jag skriver gällande er annons på ...

मैनें आपका विज्ञापन... पर देखा और... के लिए
अपनी अर्जी देना चाहूँगा.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor

Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .

... दि. ..., में आपके नौकरी के विज्ञापन के
संदर्भ मे लिख रहा/रही हूँ.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást

Jag läste med stort intresse att ni söker efter en
आपका विज्ञापन मैने... के... प्रकाशन में
erfaren ... och jag passar beskrivningen.
देखा, मुझे... में बडी दिलचस्पी है.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...

मुझे आपके कम्पनी में... पदवी पर काम करने
में बड़ी दिलच्सपी है.

Standard formula állásjelentkezéskor
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten
som ...
Standard formula állásjelentkezéskor

मै... के पद के लिए अपनी अर्जी दर्ज करना
चाहूँगा/चाहूँगी.

För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina
इस समय मैं... के लिए काम करती हूँ, और मेरी
ansvarsområden är ...
जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह हैं...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés
svéd

hindi

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet
मैं इस काम में विशेषतः दिलचस्पी रखती
eftersom.....
हूँ, क्योंकि...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा क्योंकी,...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mina främsta styrkor är ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor

मैं... हूँ.

Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... .
मेरी कमजोरी कहने के लिए... हैं. लेकिन में
Men jag stävar till att förbättra mig inom
इन को सुधारना चाहता/चाहती हूँ.
detta/dessa område/n ... .
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
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Jelentkezés
Motivációs levél
Jag är övertygad om att denna position passar mig
मेरा मानना है कि मैं इस काम के लिए उचित
eftersom ... .
ठहरूँगा क्योंकि...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av
... har jag haft ...

हालाँकि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का
अनुभव नहीं हैं, मैंने.... किया है, और इससे
मुझमें वे गुण आए है जो इस काम के लिए
ज़रूरी है.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat

Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer
मेरे व्यवसायिक योग्यताएँ आपके कम्पनी
verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
की ज़रूरतें पूरा कर सकतें हैं.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Under min tid som ...
... में काम करने से मैं... करने मे बहतर हुआ.
förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande
inom följande områden ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mitt kompetensområde är ...
मेरी विशेषज्ञता.... में है.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket
... के साथ काम कर के मैं... करने में कुशल बन
erfarenhet inom/av ...
गया.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid
मैं अपना काम तेज़ी और सूक्ष्मता से करता
mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket
हूँ. इस लिए इस काम के लिए ज़रूरी गुण
väl lämpad för tjänsten som ... .
मुझमें है.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög
कठिन परिस्थितियों में अपनी एकाग्रता
standard.
नहीं खोता हूँ.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med
इस तरह मैं अपने पसंद की चीज और काम दोनो
mina personliga intressen.
को पूरा कर सकूँगी.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
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Jelentkezés
Motivációs levél
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta
मुझे... में बड़ी दिलचस्पी है, और मैं आप के
möjligheten att få bredda min kunskap genom att
साथ काम कर के... के बारे में और सीखना
arbeta hos er.
चाहूँगा.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina
इस पत्र के साथ मैने अपना रेझुमे जोडा है,
erfarenheter och kvalifikationer väl överens med
जो आपको बताएगा कि मेरी योग्यताएँ आपकी
tjänstens anställningskrav.
ज़रूरतों से मिलती है.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har
मैने... मे... के पद पर काम कर के कठिन
jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina
परिस्थिती और सामूहिक वातावरण मे काम
kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har
करना सीखा है.
hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för
att möta deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp
मेरी... के तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं,
mina färdigheter i/gällande ... .
इसके अलावा मैने... करना भी सीखा है.
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
svéd

hindi

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...

मेरी मातृ भाषा... है, लेकिन मुझे... भी आती
है.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására

Jag har utmärkta kunskaper i ...
मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jag har grundläggande kunskaper i ...
मुझे... अच्छी तरह से आती है.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
मुझे... में... साल काम करने का अनुभव है.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jag är en erfaren användare av ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása

मैं... का इस्तेमाल कर सकता हूँ.
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Jelentkezés
Motivációs levél
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett
मेरा मानना है कि मुझ में... और ... दोनों है.
kompletterande förhållande.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Utmärkt kommunikationsförmåga
मैं बहुत संचार कौशल हूँ.
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
God slutledningsförmåga
निगमनात्मक तर्क
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiskt tänkande
तर्कसिद्ध विचार
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytisk förmåga
Készség a dolgok részletes értékelésére

विश्लेषणात्मक कौशल

Bra samarbetsförmåga
अच्छे पारस्परिक कौशल
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Bra förhandlingsteknik
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség

परक्रामण करने की कुशलता

Bra presentationsteknik
प्रस्तुति करने की कुशलता
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás
svéd

hindi

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det
varierande arbete som en position inom ert företag
skulle innebära.

मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत
उत्साहित हूँ और मुझे आशा है कि आपके साथ
काम कर के बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे
मिलेगा.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni

Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en
मैं इस पद के साथ आनेवाले जिम्मेदारियों
välkommen utmaning och jag ser fram emot
को पूरा करने की कोशिश करूँगा.
dem/den.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
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Jelentkezés
Motivációs levél
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera
detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.

आशा है कि अपने बारे में और इस पद के बारे
में विस्तार में बात करने का मौका आप
मुझे देंगे.

Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.

इस पत्र के साथ मैं अपना रेझुमे/ सारांश
भी भेज रहा हूँ.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van

Vid behov kan jag tillhandahålla personliga
अगर आप चाहें तो आप ... से मेरी सिफारिश
referenser från ... .
पत्र भी पढ़ सकते हैं.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...

आप मेरे बारे मे और जानने के लिए... से
संपर्क कर सकते हैं.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte

Jag finns tillgänglig för intervju ...
मैं इण्टरव्यू के लिए... के दिन आ सकता हूँ.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga
मेरी अर्जी पढ़ने का वक्त निकालने के लिए
min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att
धन्यवाद. आशा है कि आप के साथ इस विषय पर
personligen få diskutera varför jag är särskilt
रू-बरू करने का मौका मिले. आप मुझे संपर्क
lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via
कर सकते हैं:...
... .
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen

सादर

Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett

सादर

Vördsamt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett

भवदीय

Vänliga hälsningar,
सादर
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek
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