
Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás
magyar koreai
Tisztelt Uram! 관계자님께 드립니다.

Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név

Tisztelt Hölgyem! 관계자님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név

Tisztelt Hölgyem/Uram! 관계자님께 드립니다.
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen

Tisztelt Uraim! 관계자분들께 드립니다.
Hivatalos, több címzett

Tisztelt Hölygem/Uram! 관계자분(들)께 드립니다.
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen

Tisztelt Smith Úr! 김철수님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismert név

Tisztelt Smith Asszony / Smithné! 최수경님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név

Tisztelt Smith Asszony! 최수경님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név

Tisztelt Smith Asszony 최수경님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot

Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást... 귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

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

저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게
되었습니다.

Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt

.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ...
jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.

...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는
기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.

Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Nagy öröm volt számomra ... főnökének /
felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...

...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다.
왜냐하면, ...

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.

...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이
편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의
마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한
도움을 주었습니다.

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

Boldogan írom meg az ajánlást ... részére. 저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ... ...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

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

저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고
지냈습니다.

Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt

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

저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.

Honnan ismered a jelentkezőt

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

저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/
선생님이었습니다.

Honnan ismered a jelentkezőt

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

...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께
하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안
우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중
한명이었다고 생각합니다.

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

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

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를
개인적으로 알고 지냈습니다.

A jelentkező személyiségének pozitív oldala
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
...megkülönböztette magát a ... ...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.

Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása

A legnagyobb erőssége a ... 그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
A jelentkező erősségeinek bemutatása

... kreatív problémamegoldó 그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat

... széles körű képességekkel/készségekkel
rendelkezik.

그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.

Általánosságban jó képességű jelentkező leírása

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

그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는
능력을 갖고 있습니다.

Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik

Jól kezeli a felelősséget is. 그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is

Széleskörű tudással rendelkezik a ... 그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik

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

그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과
충고사항들을 효율적으로 수용합니다.

Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő

Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a... ...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서
알려드리고 싶습니다.

Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes

... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen. 그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása

... mindig aktív szerepet vállal a ... 그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
... 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

그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의
일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는,
명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.

Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

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

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ...
했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.

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

Legfontosabb feladatai közé tartozott a ... 그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása

Heti feladatai magába foglalták a ... 그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Heti feladatkörök leírása

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

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는
유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.

A jelentkező pozitív értékelése

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

만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을
귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰
재산이 될것 입니다.

Nagyon pozitív értékelésnél

Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki
pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.

제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의
목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를
부여하는 사람입니다.

Pozitív értékelésnél
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a
határidőt betartva.

...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에
수행합니다.

Pozitív értékelésnél

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

제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.

Értékelésnél negatív oldal ismertetése

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

저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고
생각합니다. 왜냐하면, ...

Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

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

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더
도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를
주시기 바랍니다.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의
프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을
할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는
인재입니다.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을
줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게
이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen
ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén,
ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket
a rendkívüli képességeket.

저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가
귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의
재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고
싶습니다.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
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Jelentkezés
Ajánlólevél / Referencialevél
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez
az információ segítségükre lesz.

저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을
주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한
추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다.
기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.

Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor

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

전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게
말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수
없습니다.

Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra

Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre. 더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기
바랍니다.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor

Megkereshet levélben / emailben, amennyiben
további infomációra lenne szüksége

더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게
연락 주십시오.

Pozitív ajánlólevél lezárásakor
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