
Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή
eλληνικά Σουηδικά
Αγαπητέ κύριε, Bäste herrn,

Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο

Αγαπητή κυρία, Bästa frun,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο

Αγαπητέ κύριε/κύρια, Bästa herr eller fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens
befattning),

Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο

Αξιότιμε κύριε Ιωάννου, Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου, Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό

Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου, Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου, Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό

Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου ως σύσταση για...

Det glädjer mig att agera som referens för ...

Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως.

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

Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen
började hos ...

Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
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Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική
επιστολή για την αίτηση του για.... και
χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.

... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som
bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för
mig att göra detta.

Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο
για το οποίο γράφει

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

Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare /
kollega sedan ... .

Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο
για το οποίο γράφει

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.

Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för
... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och
uppskattning för denna lysande unga person som
enastående bidragit till arbetet i min grupp.

Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο
για το οποίο γράφει

Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την... Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett
rekommendationsbrev för ...

Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο
για το οποίο γράφει

Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια
συστατική επιστολή για...

Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev
för ...

Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο
για το οποίο γράφει

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

Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började
arbeta hos ... .

Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο

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

Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos
... .

Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο

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

Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till
och med ... .

Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο
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Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή
... 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.

... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat
på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi
någonsin har haft.

Εισαγωγική φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει απολαύσει την συνεργασία με το πρόσωπο
για το οποίο γράφει

Συστατική Επιστολή - Δεξιότητες
eλληνικά Σουηδικά
Από την αρχή της συνεργασίας μας με
τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att
hen är en ... person.

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου

... εξ αρχής έδειξε ότι... ... utmärkte sig genom att ...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου

Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι... Hens största talang är / finns inom ...
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου

Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με
δημιουργικό τρόπο.

Hen är en kreativ problemlösare.

Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Hen har en bred kompetens.
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων

Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με
σαφήνεια.

Hen kommunicerar sina idéer tydligt.

Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Είναι υπεύθυνο άτομο. Hen hanterar ansvar väl.
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό
πίεση

Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση.... Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Περιγραφή των δυνατοτήτων ενός ατόμου
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Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται
εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά
με τη δουλειά του.

Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar
konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.

Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η...
είναι... και έχει την ικανότητα να... .

Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan
att ... .

Χρησιμοποιείται για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να
κάνει κάτι

Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν
ανεκτίμητη.

Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.

Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου

Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο
στην... .

Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .

Περιγραφή της ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην δουλειά του

... 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.

Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett
problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om
detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som
även andra tycker men inte kan eller vill framföra.

Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

Συστατική Επιστολή - Ευθύνες Εργασίας
eλληνικά Σουηδικά
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα...
Αυτή η θέση είχε να κάνει με...

Medan hen var hos oss har hen ... . Detta ansvar
omfattade ... .

Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου

Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν... Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου

Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του
περιελάμβαναν...

Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...

Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση
eλληνικά Σουηδικά
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Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να
εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο
πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen
är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för
humor.

Θετική αξιολόγηση ενός υποψήφιου

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.

Om hens prestation inom vårt företag är någonting att
gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång
för ert team.

Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου

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

Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare
som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.

Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου

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

... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom
utsatt tid.

Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου

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

Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens
prestation gällde ...

Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου

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

Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater
eftersom ...

Σύσταση υποψήφιου για συγκεκριμένους λόγους, ένας πολύ θετικός τρόπος αξιολόγησης ενός
υποψηφίου

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο
eλληνικά Σουηδικά
... 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.

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om
jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa
mig.

Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
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Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου.
Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του
προγράμματος / της εταιρείας σας.

Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att
vara en tillgång för ert team.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara
mycket produktiv. Hen har mina varmaste
rekommendationer.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer.
Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare
frågor.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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.

Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och
jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid
ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina
lysande talanger.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste
rekommendationer. Jag hoppas att denna information är
till hjälp.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande
kandidat.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan
förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan
göra så gällande ... .

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i
ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för
ditt företag.

Επίλογος συστατικής επιστολής όπου ο υποψήφιος δε θεωρείται κατάλληλος
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Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω
οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.

Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.

Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μου.

Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver
ytterligare information.

Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
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