Bewerbung: Ελληνικά - Βουλγαρικά

Ουσιαστικά

Съществителни имена

Ωράριο εργασίας

Работно време

Μερική απασχόληση

непълно работно време

Πλήρης απασχόληση

пълно работно време

Ημιαπασχόληση

работа на непълно работно време

Δοκιμαστική περίοδος

изпитателен срок

Υπερωρίες

наднормен час

Βάρδια

работа на смени

Ωράριο εργασίας

работно време

Συστάσεις

Препоръки

Δοκιμαστική εργασία

тестване на работата

Συστατική επιστολή

препоръка

Συστάσεις

препоръка

Αποδεικτικά

Удостоверения

Βεβαίωση πρακτικής άσκησης

удостоверение за практика

Βεβαίωση προϋπηρεσίας

удостоверение за положен труд

Πτυχίο

удостоверение за завършване

Απολυτήριο λυκείου

диплома за средно образование

Απολυτήριο σχολείου

диплома за основно образование

Αποδεικτικό

удостоверение

Απολυτήρια
Απολυτήριο λυκείου

Дипломи
матура
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Απολυτήριο επαγγελματικής
εκπαίδευσης

завършване на образование

Απολυτήριο σπουδών

образователно-квалификационна
степен

Απολυτήριο σχολείου

завършване на училище

Άδεια εργασίας

Разрешително за работа

Έγκριση άδειας παραμονής

позволение за престой

Έγκριση άδειας παραμονής

разрешително за пребиваване

Άδεια παραμονής

разрешително за пребиваване

Έγκριση άδειας εργασίας

позволение за работа

Έγκριση άδειας εργασίας

позволение за работа

Άδεια εργασίας

разрешително за работа

Συνέντευξη

Интервю

Συνέντευξη γνωριμίας

разговор за запознаване

Συνέντευξη

интервю

Αίτηση υποψηφιότητας

Кандидатстване

Επιστολή

мотивационно писмо

Φωτογραφία

снимка

Φωτογραφία διαβατηρίου

паспортна снимка

Επιστολή αίτησης

писмо за кандидатстване за работа

Αίτηση υποψηφιότητας

кандитстване

Μαθητευόμενος

Стажант

Ασκούμενος

практикант

Φοιτητής

студент

Απόφοιτος ΑΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα)

висшист
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Μαθητής

ученик

Εκπαιδευόμενος

обучаем

Μαθητευόμενος

стажант

Εκπαίδευση

Образование

Σπουδές στο εξωτερικό

следване в чужбина

Επανεκπαίδευση σε κάτι

преквалификация в нещо

Σπουδές σε κάτι

следване на нещо

Μαθητεία σε κάτι

професионално обучение в нещо

Εκπαίδευση σε κάτι

образование в нещо

Εκπαίδευση ως κάτι

образование в нещо

Επανεκπαίδευση

преквалификация

Σπουδές

следване

Μαθητεία

професионално обучение

Εκπαίδευση

образование

Μετεκπαίδευση

Повишаване на квалификацията

Επγγελματική εκπαίδευση σε κάτι

обучение в нещо

Μαθήματα μίας ξένης γλώσσας

езиков курс по един език

Πρακτική σε κάποιον

практика при някого

Κύκλος μαθημάτων σε κάτι

учебен курс в нещо

Μετεκπαίδευση σε κάτι

повишаване на квалификацията в
нещо

Επιμόρφωση σε κάτι

допълнителна квалификация в нещо

Πρακτική

практика

Μάθημα γλώσσας

езиков курс

Κατάρτιση

обучение
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Κύκλος μαθημάτων

учебен курс

Επιμόρφωση

допълнителна квалификация

Μετεκπαίδευση

повишаване на квалификацията

Εμπειρία

Опит

Εμπειρία σε κάτι

опит в нещо

Εμπειρία πάνω σε ένα γνωστικό πεδίο

опит в една област

Εμπειρία με κάτι

опит в нещо

Ειδικές γνώσεις σε έναν τομέα

специални познания в една сфера

Ειδικές γνώσεις πάνω σε ένα γνωστικό
πεδίο

специални познания в една област

Γενική μόρφωση

общо образование

Know-how

ноу-хау

Εξειδικευμένες γνώσεις

специални познания
4

Εμπειρία

опит

Προϋπηρεσία

опит в работата

Επαγγελματική Εμπειρία

опит в професията

Προσφορά εργασίας

Предложение за работа

Προσφορά εργασίας στην ιστοσελίδα
μίας εταιρείας

предложение за работа на фирмен
уебсайт

Προσφορά θέσεων εργασίας στις
αγγελίες

предложение за работа в трудова
борса

Προσφορά θέσεων εργασίας στις
αγγελίες

предложение за работа в борса за
работни места

Προσφορά θέσεων εργασίας σε μία
εφημερίδα

работно предложение за работа във
вестник

Προσφορά θέσεων εργασίας

предложение за работа

Αγγελία

анонс
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Δημοσίευση θέσης εργασίας

обявяване на свободно работно място

Αγγελία θέσης εργασίας

обява за работно място

Θέση εργασίας

Работно място

Εργασία

работа

Απασχόληση

дейност

Θέση / πόστο

позиция

Μία νέα θέση εργασίας

ново работно място

Μία δημοσιευμένη θέση εργασίας

обявено работно място

Μία ανοιχτή θέση εργασίας

отворено работно място

Μία ελεύθερη θέση εργασίας

свободно работно място

Θέση εργασίας

работно място

Προμετωπίδα

Поле „относно”

Προσφορά θέσης εργασίας

предложение за работа

Προσφορά θέσης εργασίας

предложение за работа

Προμετωπίδα

поле „относно”

Σχετικά (σχετ.)

относно

Προμετωπίδα

поле „относно”

Προσφορά θέσης εργασίας από την
предложение за работа от „Вестника” от
«εφημερίδα» της 1/1/2001, κωδικός θέσης
01.01.2001, код 12345
12345
Προσφορά θέσης εργασίας από την
«εφημερίδα» της 1/1/2001, κωδικός
θέσης 12345

предложение за работа от вестика от
01.01.2001, код 12345

Εισαγωγή

Въведение

Μία θέση εργασίας έπεσε στην αντίληψή
μου

насочих вниманието си към едно
работно място
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Μία θέση εργασίας έπεσε στην αντίληψή
μου
Είμαι σε αναζήτηση μίας νέας θέσης
εργασίας
Είμαι σε αναζήτηση μίας νέας θέσης
εργασίας
Αναζητώ νέα θέση εργασίας

насочих вниманието си към едно
работно място
търся ново работно място

търся ново работно място
търся ново работно място

Αναζητώ νέα θέση εργασίας

търся ново работно място

Ενδιαφέρομαι για μία θέση εργασίας

Ενδιαφέρομαι για μία θέση εργασίας
Υποβάλλω αίτηση

интересувам се от едно предложение за
работно място
интересувам се от едно предложение
за работно място
кандидатствам

Υποβάλλω αίτηση νέας θέσης χωρίς να
έχω παραιτηθεί από την εργασία μου

кандидатствам от постоянна позиция

Υποβάλλω αίτηση σε κάποιον

кандидатствам при някого

Υποβάλλω αίτηση για μία θέση εργασίας

кандидатствам за едно работно място

Υποβάλλω αίτηση για μία θέση εργασίας

кандидатствам за едно работно място

Κοιτάζω γ ια μία θέση εργασίας

6

пасвам за едно работно място

Διαθέτω ικανότητα για κάτι

разполагам с правоспособност

Μπορώ να αποδείξω ικανότητα για κάτι

мога да докажа правоспособност за
нещо

Έχω ικανότητα για κάτι

притежавам правоспособност за нещо

Έχω ικανότητα για κάτι

имам правоспособност за нещо

Είμαι ειδικευμένος σε κάτι

квалифициран съм за нещо

Είμαι κατάλληλος για κάτι

годен съм за нещо

Είμαι ο κατάλληλος υποψήφιος για κάτι

за нещо съм подходящият кандидат
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Πληρώ τις προϋποθέσεις

изпълнявам изискванията

Ταιριάζει στην δική μου εκπαίδευση

отговаря на собственото образование

Ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις

отговарям на изискванията

Ταιριάζει στην σταδιοδρομία

пасвам на творческия път

Κοιτάζω για μία θέση εργασίας

пасвам за едно работно място

Με ενδιαφέρει κάτι

имам интерес към нещо

Αναλαμβάνω μία πρόκληση

поставям си предизвикателство

Επιθυμώ να εργαστώ σε έναν τομέα

искам да работя в една област

Ενδιαφέρομαι να εργαστώ σε κάποιον

имам интерес да работя при някого

Με ενδιαφέρει κάτι

имам интерес към нещо

τρόποι προσφώνησης, χαιρετίσματα

Поздравителни речеви формули

Με φιλικούς χαιρετισμούς

С уважение

Τους καλύτερους χαιρετισμούς

С най-добри пожелания

Φιλικούς χαιρετισμούς

С уважение

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς

С най-добри пожелания

Με φιλικούς χαιρετισμούς

С уважение

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Уважаеми дами и господа,

Αξιότιμε κύριε Παπαδόπουλε

Уважаеми господин Мустерман

Αξιότιμη κυρία Παπαδοπούλου

Уважаема госпожо Мустерман

Αξιότιμες κυρίες αξιότιμοι κύριοι

Уважаеми дами и господа

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι

Уважаеми дами и господа

Επαγγελματική και εργασιακή εμπειρία

Професионален и трудов опит

Είμαι διαθέσιμος για επιμόρφωση και
μετεκπαίδευση

готов съм за повишаване на
квалификацията

Είμαι διαθέσιμος για μετεκπαίδευση

готов съм за повишаване на
квалификацията
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Είμαι διαθέσιμος για συμμετοχή σε
επιμόρφωση
Μπορώ να αναπληρώσω ελλιπή εμπειρία
με κάτι
Μπορώ να αναπληρώσω ελλιπή εμπειρία
με κάτι
Μπορώ να καταθέσω κάτι

готов съм за участие в допълнителна
квалификация
мога до компенсирам липсващ опит с
нещо
мога до компенсирам липсващ опит с
нещо
мога да внеса нещо

Μπορώ να καταθέσω εμπειρίες πάνω σε
κάτι

мога да внеса опит в нещо

Μπορώ να καταθέσω εμπειρίες

мога да внеса опит

Έχω επαγγελματική εμπειρία

имам професионален опит

Διαθέτω επαγγελματική εμπειρία

разполагам с професионален опит

Επιδεικνύω επαγγελματική εμπειρία

мога да предоставя професионален
опит

Κατέχω επαγγελματική εμπειρία

притежавам професионален опит

Έχω επαγγελματική εμπειρία

имам професионален опит

Μπορώ να επιδείξω τις εξειδικεύσεις σε
κάτι

мога да предоставя доказателство за
квалификациите си по нещо

Μπορώ να επιδείξω πιστοποιητικά
εξειδίκευσης σε κάτι

мога да предоставя доказателства за
квалификация за нещо

Μπορεί να τεκμηριώσει τις εξειδικεύσεις
του σε κάτι

документирам квалификациите си за
нещо

Μπορεί να επιδείξει τις εξειδικεύσεις του

мога да предоставя доказателство за
квалификациите си за нещо

Μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικά για
τις εξειδικεύσεις του

мога да представя доказателства за
квалификация

Μπορεί να τεκμηριώσει τις εξειδικεύσεις
του σε κάτι

мога да документирам квалификациите
си по нещо
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Μπορεί να επιδείξει τις εξειδικεύσεις του
σε κάτι
Έχω εξειδικεύσεις

мога да докажа квалификациите си по
нещо
имам квалификации

Καταθέτω τις απαραίτητες εξειδικεύσεις

донасям със себе си необходимите
квалификации

Κατέχω εξειδικεύσεις

притежавам квалификации

Έχω εξειδικεύσεις

имам квалификации

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις

Специално знание, свързано с
професията

Έχω γενική μόρφωση

имам обширно общо образование

Έχω γενική μόρφωση

имам обширно общо образование

Συμβάλλω στην επιτυχία με τις
εξειδικευμένες γνώσεις μου

допринасям със спциалните си познания
за успеха

Συμβάλλω στην επιτυχία με τις
εξειδικευμένες γνώσεις μου

допринасям със спциалните се
познания за успеха

Μπορώ να ανταπεξέλθω με σιγουριά σε
κάτι
Μπορώ να ανταπεξέλθω με σιγουριά σε
κάτι
Έχω μία ειδικότητα

сигурен съм в боравенето с нещо
сигурен съм в боравенето с нещо
поставям акцент

Έχω μία ειδικότητα

поставям акцент

Έχω μία ειδικότητα σε κάτι

поставям акцент в нещо

Γνωρίζω τις νομικές αρχές για κάτι

познавам правните основи за нещо

Γνωρίζω τις νομικές αρχές για κάτι
Μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάτι

познавам правните основи за нещо
мога да боравя с нещо

Μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάτι

мога да боравя с нещо

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου σε κάτι

влагам специфичните си познания за
нещо
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Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου για
κάτι

влагам специфичните си познания за
нещо

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου πάνω
σε κάτι

влагам специфичните си познания в
нещо

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου σε
κάτι

влагам специфичните си познания в
нещо

Φέρνω μαζί μου το απαραίτητο Know-how донасям необходимото ноу-хау
Φέρνω μαζί μου το απαραίτητο Knowhow
Έχω καλές γνώσεις σε κάτι

донасям необходимото ноу-хау
имам добри знания по нещо

Διαθέτω καλές γνώσεις σε κάτι

разполагам с добри знания по нещо

Κατέχω καλές γνώσεις σε κάτι

притежавам добри знания по нещо

Έχω καλές γνώσεις σε κάτι

имам добри знания по нещо

Καίριες ειδικότητες και δεξιότητες

Ключови квалификации и компетенции
10

Διεκπεραιώνω κάτι γρήγορα και
ολοκληρωμένα

извършвам нещо бързо и старателно

Διεκπεραιώνω κάτι γρήγορα και
ολοκληρωμένα

извършвам нещо бързо и старателно

Μπορώ να εξοικειωθώ εύκολα με κάτι
καινούργιο
Μπορώ να εξοικειωθώ εύκολα με κάτι
καινούργιο
Αναλαμβάνω νέα καθήκοντα

интегрирам се лесно в нещо

мога да се интегрирам лесно в нещо
осмелявам се на нови задачи

Αναλαμβάνω νέα καθήκοντα

осмелявам се на нови задачи

Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης
Διαθέτω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

имам Eвропейска шофьорска книжка
разполагам с Eвропейска шофьорска
книжка
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Κατέχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

притежавам Eвропейска шофьорска
книжка

Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

имам Eвропейска шофьорска книжка

Έχω συμπαθητική εμφάνιση

имам симпатичен външен вид

Έχω συμπαθητική εμφάνιση

имам симпатичен външен вид

Είμαι ευέλικτος στην τοποθέτηση

гъвкав съм спрямо мястото на работа

Είμαι ευέλικτος στην γεωγραφική
τοποθέτηση

гъвкав съм спрямо мястото на работа

Είμαι διαθέσιμος για εργασία βάρδιας

готов съм на работата на смени

Είμαι διαθέσιμος για ευέλικτο ωράριο
εργασίας

готов съм на гъвкаво работно време

Είμαι αποδοτικός στην εργασία μου
Αποφέρω καλά αποτελέσματα στην
εργασία μου στην εργασία μου

върша добра работа
постигам добри резултати
11

Είμαι αποδοτικός στην εργασία μου
Μπορώ να αντιμετωπίζω συγκρούσεις

върша добра работа
мога да овладявам конфликти

Μπορώ να χειρίζομαι το άγχος

мога да боравя със стрес

Μπορώ να θέτω προτεραιότητες

мога да поставям приоритети

Μπορώ να βρίσκω λύσεις

мога да намирам решения

Μπορώ να αναλαμβάνω ευθύνες

мога да поемам отговорност

Μπορώ να αντιμετωπίζω συγκρούσεις

мога да овладявам конфликти

Αναλαμβάνω ευθύνη στην εργασία μου

работя с лична отговорност

Εργάζομαι ευσυνείδητα

работя съвестно

Εργάζομαι αποτελεσματικά

работя ефикасно

Εργάζομαι με ακρίβεια

работя точно

Εργάζομαι με λεπτομέρεια

работя старателно
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Επιδεικνύω προσωπική ευθύνη

показвам лична отговорност

Αναλαμβάνω ευθύνη στην εργασία μου

работя с лична отговорност

Είμαι ικανός για συλλογική εργασία

работя добре в екип

Είμαι ακριβής

точен съм

Είμαι ειδικευμένος σε κάτι

квалифициран съм за нещо

Είμαι δυνατός στην οργάνωση

силен съм в организирането

Είμαι επινοητικός

находчив съм

Είμαι δημιουργικός

креативен съм

Είμαι συνεπής

благонадежден съм

Είμαι δεκτικός στη μάθηση

схватлив съм

Έχω κριτική ικανότητα

поносям критика

Είμαι ευσυνείδητος

съвестен съм

Είμαι επικοινωνιακός

контактен съм

Είμαι ικανός για συλλογική εργασία

работя добре в екип

Ασχολούμαι ευχάριστα με κάτι

занимавам се с удоволствие с нещо

Ασχολούμαι ευχάριστα με κάτι

занимавам се с удоволствие с нещо

Έχω κοινωνικές ικανότητες

имам социални способности

Διαθέτω κοινωνικές ικανότητες

разполагам със социални способности

Κατέχω κοινωνικές ικανότητες

притежавам социални способности

Έχω κοινωνικές ικανότητες

имам социални способности

Γλωσσικές γνώσεις

Езикови познания

Μπορώ να εκφράζομαι άπταιστα σε μία
γλώσσα

мога да се изразявам гладко на един
език

Μπορώ να εκφράζομαι άπταιστα σε μία
γλώσσα

мога да се изразявам гладко на един
език
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Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες
διαπραγματεύσεις

говоря много добре бизнес английски

Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες
διαπραγματεύσεις
Μιλώ άπταιστα μία γλώσσα

говоря много добре бизнес английски
говоря гладко един език

Μιλώ άπταιστα μία γλώσσα

говоря гладко един език

Έχω ολοκληρώσει ένα μάθημα γλώσσας

завършил съм езиков курс

Έχω συμμετάσχει σε μάθημα γλώσσας

---

Έχω τελειώσει ένα μάθημα γλώσσας

участвал съм в езиков курс

Έχω ολοκληρώσει ένα μάθημα γλώσσας

завършил съм езиков курс

Κατέχω μία γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο
Κατέχω μία γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο

владея един език на едно определено
ниво
владея един език на едно определено
ниво
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Κατέχω μία γλώσσα προφορικά και
γραπτά

владея един език писмено и говоримо

Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες
διαπραγματεύσεις

владея един език много добре и в
преговори

Έχω συγκεκριμένες γνώσεις ξένης γλώσσας имам определени езикови познания
Διαθέτω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας

разполагам с добри познания по един
език

Κατέχω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας

притежавам добри познания по един
език

Έχω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας

имам добри познания по един език

Σπουδές και εκπαίδευση

Следване и образование

Έχω μία ειδικότητα σε κάτι

важен момент е

Έχω μία ειδικότητα σε κάτι
Είναι μέρος της εκπαίδευσής μου

важен момент е
част от образованието съм
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Είναι μέρος της δουλειάς μου

част от работата съм

Είναι μέρος της εκπαίδευσής μου

част от образованието съм

Έχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο

имам определена диплома

Κατέχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο

притежавам определена диплома

Έχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο

имам определена диплома

Έχω μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε
κάτι

имам завършено образование като
нещо

Έχω μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως
κάτι

имам завършено образование като
нещо

Δεν κατέχω κανένα πτυχίο

не притежавам диплома

Δεν έχω κανένα πτυχίο

нямам диплома

Έχω συμμετάσχει σε κάτι

участвал съм в нещо

Έχω συμμετάσχει σε κάτι

участвал съм в нещо

Έχω συμμετάσχει σε μετεκπαίδευση

желая да участвам в преквалификация
по нещо

Έχω συμμετάσχει σε μαθητεία

участвал съм в обучение по нещо

Έχω καταπιαστεί εντατικά με κάτι

занимавал съм се интензивно с нещо

Έχω ασχοληθεί εντατικά με κάτι

занимавал съм се интензивно с нещо

Έχω καταπιαστεί εντατικά με κάτι

занимавал съм се интензивно с нещо

Βρίσκομαι λίγο πριν την αποφοίτηση
Βρίσκομαι λίγο πριν την αποφοίτηση
Είμαι μαθητευόμενος

малко преди завършване съм
малко преди завършване съм
стажант съм

Χωρίς απολυτήριο

без диплома съм

Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ

висшист съм

Είμαι εκπαιδευμένος

изучил съм се

Είμαι φοιτητής

студент съм
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Είμαι μαθητευόμενος

обучаем съм

Είμαι μαθητευόμενος

стажант съм

Είμαι ειδικευμένο εργατικό δυναμικό με
εμπειρία

опитен специалист съм

Είμαι στο πανεπιστήμιο

в университета съм

Είμαι στην επαγγελματική εκπαίδευση

обучавам се още

Έχω τελειώσει κάτι

завършил съм нещо

Δεν έχω τελειώσει κάτι

не съм приключил нещо

Έχω διακόψει κάτι

прекъснал съм нещо

Έχω τελειώσει κάτι

завършил съм нещо

Έχω τελειώσει κάτι

приключил съм нещо

Έχω παρακολουθήσει κάτι

посещавал съм нещо

Έχω ολοκληρώσει κάτι

завършил съм нещо
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Έχω σπουδάσει κάτι

следвал съм нещо

Έχω τελειώσει το σχολείο

завършил съм училище

Έχω ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα
σπουδών σε κάτι

завършил съм учебен курс по нещо

Έχω αποφοιτήσει από μία εκπαίδευση σε
κάτι

приключил съм обучение в нещо

Έχω ολοκληρώσει εκπαίδευση σε κάτι

преминал съм обучение в нещо

Έχω παρακολουθήσει εκπαίδευση σε κάτι

завършил съм образование като нещо

Έχω ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα
σπουδών

завършил съм учебен курс по нещо

Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση

За актуалното работновзаимоотношение

Είμαι αρχάριος/α

начинаещ съм

Είμαι αρχάριος/α σε κάτι

начинаещ в нещо съм
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Είμαι αρχάριος/α

начинаещ съм

Έχω ξεκινήσει με κάτι

започнал съм с нещо

Έχω ξεκινήσει με κάτι

започнал съм с нещо

Κάνω μία δουλειά ως κάτι

следвам една работа като

Κάνω μία δουλειά ως κάτι

следвам една работа като

Δραστηριοποιούμαι σε κάτι

работя като

Έχω προσληφθεί ως κάτι σε μία εταιρία

назначен съм в една фирма като

Απασχολούμαι ως κάτι σε μία εταιρία

работя в една фирма като

Δραστηριοποιούμαι σε έναν κλάδο

деен съм в един бранш

Εργάζομαι ως κάτι

работя като

Δραστηριοποιούμαι ως κάτι

деен съм като

Βιογραφικό σημείωμα

Автобиография

Προσωπικά στοιχεία

Лични данни

Όνομα γέννησης

име по рождение

Επώνυμο

фамилно име

Όνομα

собествено име

Υπηκοότητα

гражданство

Τόπος γέννησης

място на раждане

Ημερομηνία γέννησης

дата на раждане

Οικογενειακή κατάσταση

семейно положение

Προσωπικά στοιχεία

лични данни

Βιογραφικό σημείωμα

Автобиография

Βιογραφικό σημείωμα

Curriculum Vitae

Θεματικό βιογραφικό

тематична автобиография

Χρονολογικό βιογραφικό

хронологична автобиография
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Λεπτομερές βιογραφικό

автобиография в текстова форма

Επιγραμματικό βιογραφικό

таблична автобиография

Βιογραφικό σημείωμα

Автобиография

Επισυνάπτω συνημμένα

прилагам приложения

Υποβάλλω ένα δικαιολογητικό για κάτι

прилагам доказателство за нещо

Επισυνάπτω κάτι ως συνημμένο

прилагам нещо като приложение

Επισυνάπτω κάτι

прилагам нещо

Απολυτήριο, πρόσκληση σε συνέντευξη

Завършване, покана за разговор

Πείθω κάποιον για τις ικανότητές μου

убеждавам някого в способностите си

Πείθω κάποιον για τις ικανότητές μου
Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου
Επιθυμώ να αξιοποιήσω το ταλέντο μου
σε κάτι

убеждавам някого в способностите си
желая да вложа таланта си
желая да вложа таланта си в нещо
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Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου σε
κάτι

искам да вложа таланта си в нещо

Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου σε
έναν τομέα

желая да вложа таланта си в една
област

Επιθυμώ να αξιοποιήσω το ταλέντο μου
σε έναν τομέα

желая да вложа таланта си в една
област

Θέλω να συμβάλλω σε κάτι

искам да допринеса за нещо

Επιθυμώ να συμβάλλω σε κάτι

желая да допринеса за нещо

Θέλω να συμβάλλω σε κάτι

искам да допринеса за нещо

Είμαι διαθέσιμος σε κάποιον για μία
συνέντευξη
Είμαι διαθέσιμος σε κάποιον για μία
συνέντευξη
Ζητώ ακρόαση

на разположение съм на някого за
интервю
на разположение съм на някого за
интервю
моля за интервю
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Ζητώ ακρόαση

моля за интервю

Χαίρομαι για μία συνέντευξη

радвам се на интервю

Θα χαρώ να προσκληθώ σε συνέντευξη

радвам се да бъда поканен на интервю

Χαίρομαι για μία πρόσκληση σε
συνέντευξη

радвам се за покана на интервю

Χαίρομαι για μία συνέντευξη

раздам се на интервю

Μπορώ να αναλάβω μία νέα θέση από την мога да постъпя на ново работно място
1/1/2001
от 01.01.2001
Μπορώ να ξεκινήσω σε κάποιον από τις
5/5/2005

мога да започна при някого от
05.05.2005

Μπορώ να αναλάβω μία νέα θέση από
την 1/1/2001

мога да постъпя на ново работно място
от 01.01.2001
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