Solicitudes
Carta de Presentación
Carta de Presentación - Introducción
Tailandés

Danés

เรียน คุณผู้ชาย
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
เรียน คุณผู้หญิง
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
เรียน ท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Til hvem dette ankommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido

Kære Hr. Smith,

เรียนคุณ สมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอา
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den...
ไว้ใน...ที่...
.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
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ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องขอ
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer...
ง...
med stor interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้

Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling,
som...

Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo

Jeg ville søge stillingen som...

ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประ
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er
กอบไปด้วย...
ansvarlig for...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos
Tailandés

Danés

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
จุดแข็งของฉันคือ...
Mine styrker er...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ...
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men
แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras
experiencias que has tenido
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คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของ
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker
บริษัทคุณเป็นอย่างมาก
til at være passende til jeres virksomheds krav.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/
ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
forlængede jeg/ min viden om...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mit ekspertområde er...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมา
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
กในเรื่องของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยควา
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke
มถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานใ
nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de
นฐานะ...
krav der er for at arbejde som...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจ
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine
ทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
interesser med denne anbringelse.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกา
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at
สนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้น
få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar
ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
bejde for jer.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบกา
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine
รณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่ง
erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
ที่คุณเปิดรับ
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
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ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉัน
Min nuværende stilling som... for... har givet mig
มากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø
สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเ
hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt
ป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
med mine kollegaer for at nå en deadline.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒน
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også
าทักษะของ...
udviklet... færdigheder.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar
asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades
Tailandés

Danés

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Jeg råder fremragende over...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Jeg har en fungerende viden om...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Jeg har... års erfaring indenfor...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Se usa para referirse al software que manejas

Jeg er en erfaren bruger af...

ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...

Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af...
og...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades

ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Fremragende kommunikations evner
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deduktiv argumentation
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
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ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisk tænkning
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytiske evner
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Gode interpersonel evner
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Forhandlings evner
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
ทักษะในการนำเสนอ
Præsentations evner
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión
Tailandés

Danés

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุ
ณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret
arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde
mig.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía

ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen
าตั้งตารอ
udfordring, som jeg ser frem til.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมใน
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere
การทำงานในบริษัทของคุณ
yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referencer kan rekvieres fra...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
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ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Jeg er ledig til et interview den...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าใน
อนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่
งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...

Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til
muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i
særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig
venligst via...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo

ด้วยความเคารพ
Formal, nombre del destinatario desconocido

Med venlig hilsen

ด้วยความเคารพ
Formal, muy usado, destinatario conocido

Med venlig hilsen

ด้วยความเคารพ
Formal, no tan usado, destinatario conocido

Med respekt,

ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean

Med venlig hilsen
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