
Hakemus
Työhakemus

Työhakemus - Aloitus
Suomi Venäjä
Hyvä Herra, Уважаемый г-н ...

Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hyvä Rouva, Уважаемая госпожа...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hyvä vastaanottaja, Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Hyvät vastaanottajat, Уважаемые...
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle

Hyvät vastaanottajat, Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon

Hyvä herra Smith, Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa

Hyvä rouva Smith, Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa

Hyvä neiti Smith, Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa

Hyvä neiti / rouva Smith, Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa

Hyvä John Smith, Уважаемый...
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa
varten, josta ilmoititte …

Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а
именно должность...

Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen

Kirjoitamme teille liittyen... Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного
на...

Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
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Hakemus
Työhakemus
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä... Я нашел ваше обявление в... ... числа

Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut

Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja
kiinnostuin suuresti.

Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о
приеме на работу опытного...

Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.

Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa,
sillä...

Прошу принять меня на работу в... на должность...,
поскольку...

Standardimalli työhakemukseen

Haluaisin hakea ... paikkaa... Прошу принять меня на должность...
Standardialoitus työhakemuksessa

Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini
kuuluu...

В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности
входит...

Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut
Suomi Venäjä
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi,
että...

Я очень заинтересован в получении этой работы,
поскольку...

Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa

Haluaisin työskennellä teillä, koska... Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa

Vahvuuksiini kuuluvat... Мои сильные стороны:...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista

Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta
teen töitä parantaakseni näitä.

Могу сказать, что моей единственной слабой
стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я
работаю над собой.

Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.

Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska... Я считаю себя подходящим кандидатом на
позицию..., поскольку...

Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
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Hakemus
Työhakemus
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta
kyseisestä alasta, olen työskennellyt...

Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...

Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista
kokemuksista saamia ominaisuuksia

Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan
yrityksenne vaatimuksiin.

Думаю, мои профессиональные навыки в области...
отлично подходят к требованиям, выдвигаемым
вашей компанией.

Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin

Työskennellessäni ... paransin / edistin /
laajensin tietojani ... 

За время работы... я улучшил/развил/приобрел
знания/умения...

Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä

Asiantuntemukseni keskittyy... Я специализируюсь на...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat

Työskennellessäni... hankin pätevyyden... За время работы в ... я развил свои навыки...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä

Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö
tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva
tämän työn vaatimuksiin...

Быстрый темп работы не сказывается на качестве
выполняемых мной заданий, поэтому я могу
соответствовать высоким требованиям работы,
например, ...

Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella

Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan
paineen alla

Даже под давлением я могу соостветствовать
высоким стандартам

Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä

Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää
kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.

Думаю, занимая эту должность, я бы с
удовольствием выполнял свои обязанности,
поскольку эта работа находится в сфере моих
личных интересов

Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan

Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin
suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni
aiheesta työskentelemällä kanssanne.

Я живо заинтересован в ... и оценю
возможность/шанс применить мои знания на этой
работе

Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
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Hakemus
Työhakemus
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy,
kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat
haetun paikan vaatimuksia.

Как вы можете видеть в приложенном к письму
резюме, мой опыт работы и специальность
соответстввуют требованиям на должность

Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin

Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on
tarjonnut mahdollisuuden työskennellä
korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa
on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut
tulisi saavutettua

Моя настоящая должность... в... дала мне шанс
поработать под высоким давлением, в команде, где
было важно тесно сотрудничать с моими коллегами,
чтобы выполнять работу во время.

Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi

Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut
myös taitoja ...

В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе
такие качества как...

Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot
Suomi Venäjä
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös... Мой родной язык..., я также говорю по...

Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti

Hallitsen ...kielen loistavasti... Я отлично владею...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti

Minulla on hyvät perustaidot... Я свободно говорю по...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti

Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä... Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla

Olen käyttänyt paljon ohjelmia... Я являюсь продвинутым пользователем...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista

Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ...
ja ...

Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...

Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
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Hakemus
Työhakemus
Erinomainen kyky kommunikoida Отличные коммуникативные навыки

Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi

Deduktiivinen ajattelu Логическая аргументация
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti

Looginen ajattelu Логическое мышление
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti

Analyyttiset taidot Аналитические способности
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti

Hyvät ihmissuhdetaidot Высокие личностные качества
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti

Neuvottelukyvyt Переговорческие навыки
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti

Esiintymistaidot Презентационные навыки
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus
Suomi Venäjä
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan
suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne
tarjoama paikka tarjoaisi. 

Я дествительно хочу получить работу в вашей
компании на позиции, которую вы сможете
предложить

Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä

Näen uudet tehtävät / tämän paikan
tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.

Я рассматриваю новые обязанности/новую
должность как вызов, который я хотел бы принять.

Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä

Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella
tehtävien yksityiskohdista kanssanne
henkilökohtaisesti.

Я бы с удовольствием лично обсудил с вами
подробности должностных обязанностей

Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
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Hakemus
Työhakemus
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo Прикрепленным файлом я также высылаю свое

резюме
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta

Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen... Если необходимо, я могу предоставить
рекомендательные письма от...

Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia

Suosituksia voi pyytää... Вы можете послать запрос на рекомендательное
письмо в...

Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä
tapauksessa voi ottaa yhteyttä

Olen saatavilla haastatteluun... Я свободен...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle

Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan
suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan
henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin
sopiva juuri tähän tehtävään.

Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на
возможность личной беседы о том, почему именно я
подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь
со мной по...

Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta

Ystävällisin terveisin, С уважением...
Virallinen, vastaanottaja tuntematon

Ystävällisin terveisin, С уважением ваш...
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa

Kunnioittavasti, С уважением ваш...
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa

Parhain terveisin, С уважением...
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 6 18.05.2023

http://www.tcpdf.org

