
Přihláška
Motivační dopis

Motivační dopis - Úvod
česky thajsky
Vážený pane, เรียน คุณผู้ชาย

Formální, příjemce muž, jméno neznámé

Vážená paní, เรียน คุณผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé

Vážený pane / Vážená paní, เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé

Dobrý den, เรียน ท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení

Všem zainteresovaným stranám, ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví

Vážený pane Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé

Vážená paní Smithová, เรียนคุณ สมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé

Vážená slečno Smithová, เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé

Vážená paní Smithová, เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý

Milý Johne Smith, เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva

Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici
..., která byla inzerována v... dne....

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

Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise

Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne... ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณไ
ด้เขียนใส่ไว้ใน...

Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
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Reaguji na Váš inzerát v... ze dne... ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันท

ี่...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci

Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a
mám o toto místo velký zájem.

ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่
มีประสบการณ์ในเรื่องของ...

Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku

Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to... ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่ง
ที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้

Standardní vzorec pro podání žádosti o práci

Chtěl(a) bych se ucházet o pozici... ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่
ง...

Standardní vzorec pro podání žádosti o práci

V současné době pracuji pro... a mezi mé
zodpovědnosti patří...

ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าท
ี่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...

Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace
česky thajsky
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož... ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...

Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci

Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti,
protože...

ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...

Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci

Moje silné stránky jsou... จุดแข็งของฉันคือ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti

Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka /
slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této
oblasti / těchto oblastech pracovat.

ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉั
นคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพั
ฒนาข้อเหล่านั้นได้

Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto
oblastech
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Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože... ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่

างมากเพราะ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci

I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a)
jsem...

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใ
น...แต่ฉันเคยทำ...

Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat
kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli

Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají
být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.

คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหม
าะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็
นอย่างมาก

Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci

Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a)
pokroky v/ rozšířila své znalosti v...

ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได
้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...

Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti

Moje oblast odborných znalostí je... สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti

Při práci na... jsem získal(a) kompetence v... ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันม
ีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่อ
งของ...

Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti

I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité
nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné
kvůli daným požadavky pracovat jako...

ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดด
ันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องข
องงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในก
ารทำงานในฐานะ...

Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z
předchozího zaměstnání

Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy
své práce.

ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความ
กดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างม
ีประสิทธิภาพ

Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu

Na této pozici bych měl možnost spojit své
zájmy s touto prací.

และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้
ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ใ
นตำแหน่งนี้

Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
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Mám velký zájem o... a oceňuji možnost /
příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.

ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ.
..และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย
่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่ว
มงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมส
ร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย

Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem

Jak můžete vidět z mého přiloženého
životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace
odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.

คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉ
ันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำง
านและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสม
กับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ

Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat

Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla
příležitost pracovat v náročném týmovém
prostředí, kde je nezbytně nutné úzce
spolupracovat se svými kolegy, aby byly
splněny všechny termíny včas.

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

Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání

Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také
osvojil dovednosti jako... .

นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉัน
ในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...

Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být
normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti
česky thajsky
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit... ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามาร

ถพูด...ได้
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule

Mám výbornou znalost... ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่าง
มาก

Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni

Mám znalost... ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านขอ
ง...

Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
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Mám... roky/let zkušeností z práce... ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งห

มด...ปี
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu

Jsem pokročilý uživatel programů jako... ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้.
..

Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte

Věřím, že dokonale kombinuji... a... . ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในกา
ร...และ...

Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti 

Výborné komunikační schopnosti ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly

Dedukce การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně

Logické myšlení ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě

Analytické schopnosti ทักษะในการวิเคราะห์
Schopnost detailně hodnotit

Dobré interpersonální schopnosti ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy

Vyjednávací schopnosti ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce

Prezentační dovednosti ทักษะในการนำเสนอ
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr
česky thajsky
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší
společnosti a těším se na rozmanitou práci,
kterou mi tato pozice může nabídnout.

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้ง
หน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอ
บหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ

Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
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Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní
výzvu, na kterou se těším.

ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรั
บเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั
้งตารอ

Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost

Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o
mých zkušenostech a detailech o dané pozici
na eventuálním pohovoru.

ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี
่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ทำงานในบริษัทของคุณ

Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru

Můj životopis naleznete v příloze. กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบ
ไว้ข้างต้น

Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.

V případě potřeby mohu dodat reference od... . ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ
้าต้องการ

Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference

Ohledně referencí se obraťte na... แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou
kontaktovat

Na pohovor se mohu dostavit dne... ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor

Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším
se na eventuální osobní setkání, kde bych
měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální
kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě
na...

ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาข
องคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกา
สอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...

Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší
žádosti

S pozdravem, ด้วยความเคารพ
Formální, jméno příjemce neznámé

S pozdravem, ด้วยความเคารพ
Formální, velmi používané, příjemce známý
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S úctou, ด้วยความเคารพ

Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý

Se srdečným pozdravem, ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
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