
Ansökan
Följebrev

Följebrev - Inledning
svenska thai
Bäste herrn, เรียน คุณผู้ชาย

Formellt, manlig mottagare, namnet okänt

Bästa fru, เรียน คุณผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Bästa herr eller fru, เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Bästa herrar, เรียน ท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning

Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
mottagarens befattning),

ถึงท่านไม่ทราบชื่อ

Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända

Bäste herr Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt

Bästa fru Smith, เรียนคุณ สมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt

Bästa fröken Smith, เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt

Bästa fru Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt

Bäste John Smith, เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren

Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har
annonserat om i ... den ... .

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

Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
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Jag skriver gällande er annons på ... ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณไ

ด้เขียนใส่ไว้ใน...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet

Jag skriver gällande till er annons i ... den ... . ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันท
ี่...

Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons

Jag läste med stort intresse att ni söker efter en
erfaren ... och jag passar beskrivningen.

ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่
มีประสบการณ์ในเรื่องของ...

Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift

Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ... ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่ง
ที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้

Standardformulering för att ansöka om ett jobb

Jag skulle vilja lämna in min ansökan för
tjänsten som ... 

ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่
ง...

Standardformulering för att ansöka om ett jobb

För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och
mina ansvarsområden är ...

ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าท
ี่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...

Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang
svenska thai
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet
eftersom..... 

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...

Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb

Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ... ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb

Mina främsta styrkor är ... จุดแข็งของฉันคือ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper

Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... .
Men jag stävar till att förbättra mig inom
detta/dessa område/n ... .

ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉั
นคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพั
ฒนาข้อเหล่านั้นได้

Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
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Jag är övertygad om att denna position passar
mig eftersom ... .

ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่
างมากเพราะ...

Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet

Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet
av ... har jag haft ...

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใ
น...แต่ฉันเคยทำ...

Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade
erfarenheten från andra jobb du haft

Min/mina yrkesmässiga
kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt
lämpad/e för ert företags behov.

คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหม
าะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็
นอย่างมาก

Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet

Under min tid som ...
förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt
kunnande inom följande områden ...

ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได
้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...

Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig
nya färdigheter

Mitt kompetensområde är ... สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger

Genom att arbeta för ... samlade jag på mig
mycket erfarenhet inom/av ... 

ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันม
ีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่อ
งของ...

Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig
nya färdigheter

Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid
mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket
väl lämpad för tjänsten som ... .

ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดด
ันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องข
องงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในก
ารทำงานในฐานะ...

Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar

Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög
standard.

ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความ
กดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างม
ีประสิทธิภาพ

Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
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Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med
mina personliga intressen.

และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้
ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ใ
นตำแหน่งนี้

Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet

Jag är mycket intresserad av ... och skulle
uppskatta möjligheten att få bredda min
kunskap genom att arbeta hos er.

ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ.
..และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย
่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่ว
มงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมส
ร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย

Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet

Som ni kan se från min bifogade CV stämmer
mina erfarenheter och kvalifikationer väl
överens med tjänstens anställningskrav.

คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉ
ันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำง
านและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสม
กับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ

Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig

Under min nuvarande anställning som ... hos ...
har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans
med mina kollegor för att uppnå gemensamma
mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett
nära samarbete för att möta deadlines.

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

Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb

Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat
upp mina färdigheter i/gällande ... .

นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉัน
ในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...

Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som
kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter
svenska thai
Mitt modersmål är ... men jag talar även ... ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามาร

ถพูด...ได้
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
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Jag har utmärkta kunskaper i ... ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่าง

มาก
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå

Jag har grundläggande kunskaper i ... ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านขอ
ง...

Används för att ange främmande språk som du kan medelbra

Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ... ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งห
มด...ปี

Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde

Jag är en erfaren användare av ... ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้.
..

Används för att ange vad för programvara du kan använda

Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett
kompletterande förhållande.

ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในกา
ร...และ...

Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är

Utmärkt kommunikationsförmåga ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor

God slutledningsförmåga การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt

Logiskt tänkande ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt

Analytisk förmåga ทักษะในการวิเคราะห์
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj

Bra samarbetsförmåga ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt

Bra förhandlingsteknik ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
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Bra presentationsteknik ทักษะในการนำเสนอ

Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning
svenska thai
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det
varierande arbete som en position inom ert
företag skulle innebära.

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้ง
หน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอ
บหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ

Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.

Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en
välkommen utmaning och jag ser fram emot
dem/den.

ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรั
บเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั
้งตารอ

Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.

Jag skulle uppskatta möjligheten att få
diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot
ansikte.

ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี
่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
ทำงานในบริษัทของคุณ

Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju

Du hittar min CV/meritförteckning som en
bilaga.

กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบ
ไว้ข้างต้น

Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med
följebrevet

Vid behov kan jag tillhandahålla personliga
referenser från ... .

ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ
้าต้องการ

Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser

För ytterligare referenser, vänligen kontakta ... แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för
dessa

Jag finns tillgänglig för intervju ... ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju

Tack för er tid och för att ni är villiga att
överväga min ansökan. Jag ser fram emot
möjligheten att personligen få diskutera varför
jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen
kontakta mig via ... .

ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาข
องคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกา
สอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...

Sida 6 23.05.2023



Ansökan
Följebrev

Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat
din ansökan

Med vänlig hälsning, ด้วยความเคารพ
Formellt, mottagarens namn är okänt

Med vänliga hälsningar, ด้วยความเคารพ
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd

Vördsamt, ด้วยความเคารพ
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt

Vänliga hälsningar, ด้วยความเคารพ
Informellt, förnamn används
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