
Αιτήσεις
Συστατική Επιστολή

Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή
eλληνικά Φινλανδικά
Αγαπητέ κύριε, Hyvä Herra,

Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο

Αγαπητή κυρία, Hyvä Rouva
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο

Αγαπητέ κύριε/κύρια, Hyvä Herra / Rouva
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα

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

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο

Αξιότιμε κύριε Ιωάννου, Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου, Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό

Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου, Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου, Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό

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

Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...

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

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

Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...

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.

...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen
lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten.
Teen sen erittäin mielelläni.

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... .

On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...

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.

Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ...
puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni
ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan,
joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.

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

Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την... En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa
henkilön ... puolesta.

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...

On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...

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...

Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti
työskentelyn ...

Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο

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

Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...

Περιγραφή του πώς γνωρίζετε τον υποψήφιο

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

Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana /
opettajana...

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.

... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja
perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet
yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.

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

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

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ...
persoonana.

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου

... εξ αρχής έδειξε ότι... ...erottautui hyvillä...
Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια θετική πτυχή της προσωπικότητας του υποψηφίου

Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι... Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις κύριες δεξιότητες του υποψηφίου

Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με
δημιουργικό τρόπο.

Hän on luova ongelmanratkaisija

Περιγραφή της ικανότητας ενός ατόμου να ξεπεράσει οποιαδήποτε πρόκληση

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Hänellä on laajat taidot
Περιγραφή υποψήφιου ο οποίος έχει ένα ισορροπημένο φάσμα δεξιοτήτων

Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με
σαφήνεια.

Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi

Περιγραφή υποψήφιου με καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Είναι υπεύθυνο άτομο. Hän on luotettava henkilö
Περιγραφή ατόμου που μπορεί να διευθύνει καλά μια ομάδα ή ένα πρότζεκτ και δουλεύει καλά υπό
πίεση

Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση.... Hänellä on hyvä tietämys...
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.

Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan
palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.

Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

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

Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...

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

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

Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.

Περιγραφή της καλύτερης ιδιότητας ενός ατόμου

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

Hän ottaa aina aktiivisen roolin...

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.

Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia
askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja
selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille
henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.

Περιγραφή ενός έξυπνου και δυναμικού ατόμου

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

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä
vastuualue sisälsi... 

Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου

Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν... Hänen päävastuualueensa olivat...
Περιγραφή των καθηκόντων ενός ατόμου

Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του
περιελάμβαναν...

Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...

Περιγραφή των εβδομαδιαίων καθηκόντων ενός ατόμου

Συστατική Επιστολή - Αξιολόγηση
eλληνικά Φινλανδικά
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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.

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on
luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.

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.

Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme
antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän
yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä
joukkoon.

Εξαιρετικά θετική αξιολόγηση ενός ατόμου

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

Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä
joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.

Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου

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

... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja
on aina aikataulussa.

Θετική αξιολόγηση ενός ατόμου

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

Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous
on...

Αρνητική αξιολόγηση ενός υποψηφίου

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

Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle,
koska...

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

Συστατική Επιστολή - Κλείσιμο
eλληνικά Φινλανδικά
... 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.

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä
avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai
soittakaa minulle.

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.

... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä
ohjelmaanne

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin
erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.

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.

Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä
lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai
lähettää sähköpostia.

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.

Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen
häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa
hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.

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.

On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä
hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu
hyödylliseksi.

Επίλογος εξαιρετικά θετικής συστατικής επιστολής

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

Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana
ehdokkaana

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...

En ole usein voinut varauksetta suositella jotain
henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.

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.

Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä
on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne
palveluun.

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.

Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin

Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μου.

Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos
tarvitsette lisätietoa

Επίλογος θετικής συστατικής επιστολής
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