
Solliciteren
Referentie

Referentie - Aanhef
Nederlands Koreaans
Geachte heer 관계자님께 드립니다.

Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend

Geachte mevrouw 관계자님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend

Geachte heer, mevrouw 관계자님께 드립니다.
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

Geachte dames en heren 관계자분들께 드립니다.
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken

Geachte dames en heren 관계자분(들)께 드립니다.
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend

Geachte heer Jansen 김철수님께 드립니다.
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen 최수경님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen 최수경님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend

Geachte mevrouw Jansen 최수경님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend

Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking. 귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen
hij toetrad tot ...

저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게
되었습니다.

Beschrijving waarvan men de persoon kent

... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn
sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat
hierbij te kunnen doen.

...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는
기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
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Solliciteren
Referentie
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds
... was mij een genoegen.

...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다.
왜냐하면, ...

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te
mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn
respect en bewondering voor deze jonge man /
vrouw tot uitdrukking brengen, die een
voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het
werk van mijn groep.

...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이
편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의
마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한
도움을 주었습니다.

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ... 저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Het is mij een grote eer een referentie voor ... te
schrijven.

...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij
volgde / als ... begon te werken.

저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고
지냈습니다.

Beschrijving waarvan men de persoon kent

Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als
... bij ... .

저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.

Beschrijving waarvan men de persoon kent

Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega /
docent van ... .

저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/
선생님이었습니다.

Beschrijving waarvan men de persoon kent

... werkte voor mij als ... aan verschillende
projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik
hem / haar als een één van de beste ...
omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.

...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께
하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안
우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중
한명이었다고 생각합니다.

Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden
Nederlands Koreaans
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Solliciteren
Referentie
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik
hem / haar als een ... persoon leren kennen.

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를
개인적으로 알고 지냈습니다.

Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon

... onderscheidde zich door ... ...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond

Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ... 그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon

Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser. 그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan

Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan
vaardigheden.

그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.

Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden

Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk
overbrengen.

그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는
능력을 갖고 있습니다.

Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden

Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid
omgaan.

그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.

Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk
levert

Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis
van ...

그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.

Beschrijving van de vaardigheden van een persoon

Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat
open voor opbouwende kritiek en opmerkingen
aangaande zijn werk.

그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과
충고사항들을 효율적으로 수용합니다.

Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is
en de vaardigheid bezit ...

...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서
알려드리고 싶습니다.

Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
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Referentie
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was
van grote waarde.

그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.

Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon

Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol. 그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk

Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij /
zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft
hij / zij helder zijn / haar mening en geeft
daarmee anderen een stem, die dezelfde
mening delen, maar deze niet kunnen of willen
uiten.

그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의
일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는,
명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.

Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden
Nederlands Koreaans
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... .
Deze verantwoordelijkheid omvatte ...

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ...
했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.

Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon

Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden
waren ...

그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.

Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon

Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden
bestonden uit ...

그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.

Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling
Nederlands Koreaans
Ik wil graag benadrukken, dat het een
genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is
een betrouwbare en slimme persoon met een
goed gevoel voor humor.

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는
유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.

Positieve beoordeling van een persoon
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Solliciteren
Referentie
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een
indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan
zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor
uw firma.

만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을
귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰
재산이 될것 입니다.

Zeer positieve beoordeling van een persoon

Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende
en ambitieuze medewerker, die een project
steeds volledig begrijpt.

제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의
목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를
부여하는 사람입니다.

Positieve beoordeling van een persoon

... levert consequent kwalitatief hoogwaardig
werk binnen de afgesproken termijn af.

...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에
수행합니다.

Positieve beoordeling van een persoon

Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie
aanmerken kan, is ...

제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.

Negatief aspect in de beoordeling van een persoon

Naar mijn mening moet ... voor andere
kandidaten in aanmerking komen, omdat ...

저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고
생각합니다. 왜냐하면, ...

Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting
Nederlands Koreaans
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of
telefoon bereiken.

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더
도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를
주시기 바랍니다.

Afsluiting van een positieve referentie

... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou
een aanwinst zijn voor uw bedrijf.

저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의
프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.

Afsluiting van een zeer positieve referentie

Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst
zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van
harte aanbevelen.

저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을
할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는
인재입니다.

Afsluiting van een zeer positieve referentie
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Solliciteren
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Ik kan hem / haar zonder voorbehoud
aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-
mail of telefoon bereiken.

저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을
줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게
이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Ik geloof in zijn / haar buitengewone
vaardigheden en kan hem / haar sterk
aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw
universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen
en zijn / haar talenten kan ontplooien.

저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가
귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의
재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고
싶습니다.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke
aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van
dienst te zijn.

저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을
주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat
aanbevelen.

저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder
voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven.
Het is mij een genoegen om dit in het geval van
... te doen.

저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한
추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다.
기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.

Afsluiting van een bijzonder positieve referentie

Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik
u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar
voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.

전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게
말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수
없습니다.

Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is

Bij verdere vragen sta ik graag tot uw
beschikking.

더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기
바랍니다.

Afsluiting van een positieve referentie

Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-
mail bereiken.

더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게
연락 주십시오.

Afsluiting van een positieve referentie
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