
Hakemus
Työhakemus

Työhakemus - Aloitus
Suomi thai
Hyvä Herra, เรียน คุณผู้ชาย

Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hyvä Rouva, เรียน คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hyvä vastaanottaja, เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Hyvät vastaanottajat, เรียน ท่านทั้งหลาย
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle

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

Hyvä herra Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa

Hyvä rouva Smith, เรียนคุณ สมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa

Hyvä neiti Smith, เรียน นางสาว สมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa

Hyvä neiti / rouva Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa

Hyvä John Smith, เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa
varten, josta ilmoititte …

ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุ
ณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...

Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen

Kirjoitamme teille liittyen... ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณไ
ด้เขียนใส่ไว้ใน...

Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
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Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä... ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันท

ี่...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut

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

ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่
มีประสบการณ์ในเรื่องของ...

Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.

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

ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่ง
ที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้

Standardimalli työhakemukseen

Haluaisin hakea ... paikkaa... ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่
ง...

Standardialoitus työhakemuksessa

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

ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าท
ี่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...

Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

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

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...

Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa

Haluaisin työskennellä teillä, koska... ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa

Vahvuuksiini kuuluvat... จุดแข็งของฉันคือ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista

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

ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉั
นคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพั
ฒนาข้อเหล่านั้นได้

Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
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Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska... ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่

างมากเพราะ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään

Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta
kyseisestä alasta, olen työskennellyt...

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใ
น...แต่ฉันเคยทำ...

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

Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan
yrityksenne vaatimuksiin.

คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหม
าะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็
นอย่างมาก

Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin

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

ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได
้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...

Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä

Asiantuntemukseni keskittyy... สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat

Työskennellessäni... hankin pätevyyden... ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันม
ีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่อ
งของ...

Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä

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

ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดด
ันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องข
องงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในก
ารทำงานในฐานะ...

Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella

Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan
paineen alla

ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความ
กดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างม
ีประสิทธิภาพ

Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä

Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää
kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.

และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้
ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ใ
นตำแหน่งนี้

Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
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Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin
suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni
aiheesta työskentelemällä kanssanne.

ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ.
..และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย
่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่ว
มงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมส
ร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย

Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan

Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy,
kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat
haetun paikan vaatimuksia.

คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉ
ันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำง
านและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสม
กับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ

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

ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ.
..ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการ
ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อ
มแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากใ
นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานค
นอื่นๆ

Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi

Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut
myös taitoja ...

นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉัน
ในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...

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

Työhakemus - Taidot
Suomi thai
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös... ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามาร

ถพูด...ได้
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti

Hallitsen ...kielen loistavasti... ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่าง
มาก

Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti

Minulla on hyvät perustaidot... ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านขอ
ง...

Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
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Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä... ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งห

มด...ปี
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla

Olen käyttänyt paljon ohjelmia... ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้.
..

Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista

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

ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในกา
ร...และ...

Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta

Erinomainen kyky kommunikoida ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi

Deduktiivinen ajattelu การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti

Looginen ajattelu ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti

Analyyttiset taidot ทักษะในการวิเคราะห์
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti

Hyvät ihmissuhdetaidot ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti

Neuvottelukyvyt ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti

Esiintymistaidot ทักษะในการนำเสนอ
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

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

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้ง
หน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอ
บหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ

Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
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Näen uudet tehtävät / tämän paikan
tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.

ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรั
บเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั
้งตารอ

Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä

Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella
tehtävien yksityiskohdista kanssanne
henkilökohtaisesti.

ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี
่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ทำงานในบริษัทของคุณ

Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun

Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบ
ไว้ข้างต้น

Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta

Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen... ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ
้าต้องการ

Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia

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

Olen saatavilla haastatteluun... ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
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.

ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาข
องคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกา
สอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...

Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta

Ystävällisin terveisin, ด้วยความเคารพ
Virallinen, vastaanottaja tuntematon

Ystävällisin terveisin, ด้วยความเคารพ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa

Kunnioittavasti, ด้วยความเคารพ
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
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Parhain terveisin, ด้วยความเคารพ

Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
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