
Aplicația
Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere
Română Finlandeză
Stimate Domn, Hyvä Herra,

Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut

Stimată Doamnă, Hyvä Rouva
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut

Stimate Domn/Stimată Doamnă, Hyvä Herra / Rouva
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar

Stimați Domni, Hyvät vastaanottajat,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament

În atenția cui este interesat, Hyvät vastaanottajat,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari

Stimate Domnule Popescu, Hyvä herra Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut

Stimată Doamnă Popescu, Hyvä rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut

Stimată Domnişoară Dumitrescu, Hyvä neiti Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.

Stimată Doamnă Ştefănescu, Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.

Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer
referințe pentru...

Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat...
.

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

Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
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...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de
recomandare pentru a o atașa aplicației sale
pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru. 

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

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu
superiorul/supervizorul/colegul lui... începând
cu... .

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

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie
această scrisoare de recomandare pentru... . În
cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și
aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a
adus contribuții excepționale activității echipei
mele.

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

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de
recomandare pentru...

En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa
henkilön ... puolesta.

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare
de recomandare pentru...

On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a
alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .

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

Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe

Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... . Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe

Am fost
superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul
lui ... în perioada... .

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

Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe

Pagină 2 23.05.2023



Aplicația
Scrisoarea de recomandare
... a lucrat pentru compania mea la proiecte
diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele
activițății sale l-aș considera/ aș considera-o
unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai
bune ... care au lucrat vreodată pentru
companie.

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

Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care
face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini
Română Finlandeză
Încă de la începutul colaborării noastre îl
cunosc pe ... ca pe o persoană... .

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ...
persoonana.

Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului

... s-a distins prin.... . ...erottautui hyvillä...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.

Talentul său cel mai mare rezidă din/este... Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului

... este o persoană creativă când vine vorba de
rezolvarea problemelor.

Hän on luova ongelmanratkaisija

Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.

...dispune de o mare varietate de aptitudini. Hänellä on laajat taidot
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii

... își comunică ideile clar și univoc. Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator

... face față cu ușurință responsabilităților. Hän on luotettava henkilö
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine
sub presiune

... a dovedit că stăpânește o paletă largă de
cunoștințe în domeniul/domeniile...

Hänellä on hyvä tietämys...

Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
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Pătrunde cu repeziciune noile concepte
explicate și acceptă cu ușurință criticile
constructive și indicațiile legate de activitatea
sa.

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

Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Aș dori să menționez aici faptul că ... este ...  și
are abilitățile necesare pentru a... .

Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...

Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină

Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de
neprețuit pentru noi.

Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.

Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat

... își asumă în mod constant un rol activ în ceea
ce privește...

Hän ottaa aina aktiivisen roolin...

Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează

...își termină întotdeauna munca la timp. Când
are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le
expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar
putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu
doresc să spună.

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.

Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului
Română Finlandeză
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... .
Responsabilitățile care decurg din acest lucru
sunt ... .

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

Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor

Printre responsabilitațile sale principale se
numără ... .

Hänen päävastuualueensa olivat...

Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat

Printre responsabilitățile sale săptămânale se
numără...

Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...

Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea
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Română
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Finlandeză
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să
lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe
care te poți baza și are și un simț al umorului
bine dezvoltat.

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

Pentru a evalua pozitiv candidatul

Dacă evoluția sa in compania noastră este un
bun indicator pentru evoluția pe care o va avea
în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o
persoană de bază în schema companiei.

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

Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul

După părerea mea, ... este o persoană care
muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod
invariabil cu exactitate implicațiile oricărui
proiect la care ia parte.

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

Pentru a evalua pozitiv candidatul

... își îndeplinește în mod constant sarcinile
având o calitate a muncii maximă realizată
întotdeauna în timp util.

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

Pentru a evalua pozitiv candidatul

Singurul punct slab pe care l-am observat de-a
lungul activtății derulate în cadrul companiei
noastre a fost... .

Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous
on...

Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat

Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea
altor candidați deoarece...

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

Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere
Română Finlandeză
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la
activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer
și alte informații mă puteți contacta prin e-mail
sau la telefon.

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
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... are din partea mea o recomandare puternică.
Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în
cadrul echipei Dvs.

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Sunt convins că ... va continua să fie la fel de
productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările
mele cele mai calde.

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi
fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin
e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe
viitor.

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Am încredere deplină în abilităţile sale
extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai
mare căldură pentru a-şi continua studiile la
universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi
dezvolta abilităţile sale strălucite.

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de
a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată
căldura şi sper că informaţiile pe care vi le
furnizez vă vor fi de folos.

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un
candidat promiţător.

Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana
ehdokkaana

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva
fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o
plăcere să îl/o recomand pe ... .

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

Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă

Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie
să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot
recomanda companiei Dvs.

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

Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
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Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele
întrebări viitoare.

Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin

Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă

Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-
mailului dacă aveţi nevoie de informaţii
suplimentare.

Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos
tarvitsette lisätietoa

Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
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