
Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás
magyar görög
Tisztelt Uram! Αγαπητέ κύριε,

Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név

Tisztelt Hölgyem! Αγαπητή κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név

Tisztelt Hölgyem/Uram! Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen

Tisztelt Uraim! Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett

Tisztelt Hölygem/Uram! Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen

Tisztelt Smith Úr! Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név

Tisztelt Smith Asszony / Smithné! Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név

Tisztelt Smith Asszony! Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név

Tisztelt Smith Asszony Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot

Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást... Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου
ως σύσταση για...

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor
csatlakozott...

Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...

Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ...
jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.

...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για
την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή
την ευκαιρία.

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Nagy öröm volt számomra ... főnökének /
felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...

Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης /
συνάδελφος του/της... .

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a
levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és
elismerésemet ennek az okos fiatalembernek,
aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a
csapatom eredményeihez.

Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική
επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να
εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό
το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική
συμβολή στο έργο της ομάδας μου.

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Boldogan írom meg az ajánlást ... részére. Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ... Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική
επιστολή για...

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az
osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...

Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου
/ άρχισε να δουλεύει στο/ην...

Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt

.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál
fogva a ...

Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...

Honnan ismered a jelentkezőt

Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája /
tanára ...-tól ...-ig.

Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής
του/της... από... ώς...

Honnan ismered a jelentkezőt

... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a
munkája alapján mindenképpen a legjobbak
közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.

... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως...
Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν
ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν
εδώ.

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek
magyar görög
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként
ismerem.

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την...
τον/την εκτίμησα ως άτομο...

A jelentkező személyiségének pozitív oldala

...megkülönböztette magát a ... ... εξ αρχής έδειξε ότι...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása

A legnagyobb erőssége a ... Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
A jelentkező erősségeinek bemutatása

... kreatív problémamegoldó Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό
τρόπο.

Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat

... széles körű képességekkel/készségekkel
rendelkezik.

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.

Általánosságban jó képességű jelentkező leírása

... egyértelműen és érthetően kommunikálja a
gondolatait, jó kommunikációs készséggel
rendelkezik

Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.

Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik

Jól kezeli a felelősséget is. Είναι υπεύθυνο άτομο.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is

Széleskörű tudással rendelkezik a ... Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik

Nagyon hamar megérti az új koncepciókat ,
elfogadja az építő kritikát és a munkájával
kapcsolatos utasításokat.

Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται
εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη
δουλειά του.

Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő

Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a... Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και
έχει την ικανότητα να... .

Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen. Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.

A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása

... mindig aktív szerepet vállal a ... Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában

... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben
bármi kérdése merül fel a feladattal
kapcsolatban, nem riad vissza és
kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet
talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki

... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει
ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με
ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και
ανησυχίες των συναδέλφων του.

Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök
magyar görög
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába
foglalja...

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η
θέση είχε να κάνει με...

A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak

Legfontosabb feladatai közé tartozott a ... Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása

Heti feladatai magába foglalták a ... Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés
magyar görög
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív
volt ... dolgozni, nagyon megbízható és
intelligens személy jó humorérzékkel.

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ
με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή
αίσθηση χιούμορ.

A jelentkező pozitív értékelése

Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi
az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor
mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az
Önök programjához.

Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη
καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το
άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία
σας.

Nagyon pozitív értékelésnél
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki
pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.

Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό
άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε
πρότζεκτ.

Pozitív értékelésnél

... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a
határidőt betartva.

...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία
του.

Pozitív értékelésnél

Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a
teljesítményében észrevettem, hogy ...

Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του
/ της ήταν...

Értékelésnél negatív oldal ismertetése

Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt
vegyék számításba, mert....

Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα
από άλλους υποψήφιους επειδή...

Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás
magyar görög
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban.
Amennyiben bármiben tudok még segíteni,
kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας.
Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték
lesz a programjuk számára.

... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα
είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της
εταιρείας σας.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is
rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel
ajánlom.

Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ
παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla.
Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben
vagy telefonon.

Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις.
Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen
ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén,
ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket
a rendkívüli képességeket.

Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες
του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να
φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να
αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez
az információ segítségükre lesz.

Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της
δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας
έχω βοηθήσει.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint
egy ígéretes jelentkezőt.

Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως
υποσχόμενο/η υποψήφιο.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül
ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most
megtehetem...

Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον
χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι
ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση
του/της...

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén
szólva nem tudom ajánlani az Önök
vállalatának.

Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την
ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία
σας.

Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra

Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre. Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω
οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

Megkereshet levélben / emailben, amennyiben
további infomációra lenne szüksége

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μου.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor
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