buti nakhimaske: romanes - grekones

Substantivna alava

Ουσιαστικά

Butjarno vakyti/ Butjarno dives

Ωράριο εργασίας

bipherdo butjarno dives

Μερική απασχόληση

pherdo butjarno dives

Πλήρης απασχόληση

buti bipherdo dives

Ημιαπασχόληση

probakoro vakyti

Δοκιμαστική περίοδος

upral normakoro sahati

Υπερωρίες

buti (-)

Βάρδια

butjarno dives

Ωράριο εργασίας

Garancija

Συστάσεις

proba e butjake

Δοκιμαστική εργασία

garancija

Συστατική επιστολή

garancija

Συστάσεις

Kitapja

Αποδεικτικά

kitapi praktikake

Βεβαίωση πρακτικής άσκησης

kerdebutjakoro kitapi

Βεβαίωση προϋπηρεσίας

kitapi ikalimaske

Πτυχίο

diploma maškarutne edukacijake /
diploma maškarškolakoro sikavibe

Απολυτήριο λυκείου

kitapi ikaldo klasoske

Απολυτήριο σχολείου

kitapi

Αποδεικτικό

Diplomes
matura

Απολυτήρια
Απολυτήριο λυκείου
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sikavibnaskoro ikalibe

Απολυτήριο επαγγελματικής
εκπαίδευσης

sikavibnaskoro thaj kvalifikacijakoro nivo

Απολυτήριο σπουδών

školakoro ikalibe

Απολυτήριο σχολείου

Kitapi butjake

Άδεια εργασίας

kitapi ačhimaske

Έγκριση άδειας παραμονής

kitapi nakhimaske

Έγκριση άδειας παραμονής

kitapi nakhimaske

Άδεια παραμονής

kitapi butjake

Έγκριση άδειας εργασίας

kitapi butjake

Έγκριση άδειας εργασίας

kitapi butjake

Άδεια εργασίας

Intervju
phindžarimaskoro vakeribe

Συνέντευξη
Συνέντευξη γνωριμίας
2

inrevju
Buti nakhimaske

Συνέντευξη
Αίτηση υποψηφιότητας

motivacijakoro lil

Επιστολή

fotografija

Φωτογραφία

fotografija pasporteske

Φωτογραφία διαβατηρίου

lil rodimaske buti

Επιστολή αίτησης

mangibe buti nakhimaske

Αίτηση υποψηφιότητας

Stažantis

Μαθητευόμενος

praktikantis

Ασκούμενος

studentis

Φοιτητής

uče školakoro manuš

Απόφοιτος ΑΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα)

sikavdo

Μαθητής
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sikljovimaskoro

Εκπαιδευόμενος

stažantis

Μαθητευόμενος

Edukacija / Sikajbe

Εκπαίδευση

sikljovibe avere thaneste/themeste

Σπουδές στο εξωτερικό

prekvalifikacija čhipotnaste

Επανεκπαίδευση σε κάτι

sikljovibe čhipotnaste

Σπουδές σε κάτι

profesijakoro sikljovibe čhipotnaste

Μαθητεία σε κάτι

sikajbe čhipotnaste

Εκπαίδευση σε κάτι

sikajbe čhipotnaste

Εκπαίδευση ως κάτι

prekvalifikacija

Επανεκπαίδευση

studirima

Σπουδές

profesijakoro sikljovibe

Μαθητεία

edukacija / sikajbe

Εκπαίδευση

Vazdibe i kvalifikacija

Μετεκπαίδευση

sikljovibe čhipotnaste

Επγγελματική εκπαίδευση σε κάτι

čhibaroro kursi ekhe čhibate

Μαθήματα μίας ξένης γλώσσας

praktika paš beekhes

Πρακτική σε κάποιον

sikavimaskoro kursi čhipotnaste

Κύκλος μαθημάτων σε κάτι

vazdibe i kvalifikacija čhipotnaste

Μετεκπαίδευση σε κάτι

upralni kvalifikacija čhipotnaste / palalni
kvalifikacija čhipotnaste

Επιμόρφωση σε κάτι

praktika

Πρακτική

čhibakoro kursi

Μάθημα γλώσσας

sukljovibe

Κατάρτιση

sikavimaskoro kursi

Κύκλος μαθημάτων
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upralni kvalifikacija / palalni kvalifikacija

Επιμόρφωση

vazdibe i kvalifikacija

Μετεκπαίδευση

Žanibe

Εμπειρία

žanibe čhopotnaste

Εμπειρία σε κάτι

žanibe ando ekh than

Εμπειρία πάνω σε ένα γνωστικό πεδίο

žanibe čhipotnaste

Εμπειρία με κάτι

specialno žanibe ekhe sverate

Ειδικές γνώσεις σε έναν τομέα

specialno žanibe ekhe thaneste

Ειδικές γνώσεις πάνω σε ένα γνωστικό
πεδίο

bazakiri edukacija / bazakoro sikajbe

Γενική μόρφωση

nou-hau

Know-how

specialno žanibe

Εξειδικευμένες γνώσεις

žanibe

Εμπειρία
4

žanibe andi buti

Προϋπηρεσία

žanibe andi profesija

Επαγγελματική Εμπειρία

Oferta butjake

Προσφορά εργασίας

oferta butjake ando firmeno ujeb-sajti

Προσφορά εργασίας στην ιστοσελίδα
μίας εταιρείας

oferta butjake andi butjakiri borsa

Προσφορά θέσεων εργασίας στις
αγγελίες

oferta butjake andi borsa butjarne
thanenge/themenge

Προσφορά θέσεων εργασίας στις
αγγελίες

oferta butjake ando žurnalo

Προσφορά θέσεων εργασίας σε μία
εφημερίδα

oferta butjake

Προσφορά θέσεων εργασίας

anonsi

Αγγελία

oferta čuče thanes butjake

Δημοσίευση θέσης εργασίας
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oferta butjarnone thaneske

Αγγελία θέσης εργασίας

Butjarno than

Θέση εργασίας

buti / buki

Εργασία

buti

Απασχόληση

than / pozicija

Θέση / πόστο

nevo butjarno than

Μία νέα θέση εργασίας

ofertirime butjarno than

Μία δημοσιευμένη θέση εργασίας

phutardo butjarno than / phiro butjarno
than

Μία ανοιχτή θέση εργασίας

čučo butjarno than

Μία ελεύθερη θέση εργασίας

butjarno than

Θέση εργασίας

Than „tarsoske“

Προμετωπίδα

Oferta butjake

Προσφορά θέσης εργασίας
5

oferta butjake

Προσφορά θέσης εργασίας

Than „tarsoske“

Προμετωπίδα

tarsoske

Σχετικά (σχετ.)

than „tarsoske“

Προμετωπίδα

Oferta butjake andar „I žurnali“katar
01.01.2001, kodi 12345

oferta butjake andar „I žurnali“ katar
01.01.2001, kodi 12345

Προσφορά θέσης εργασίας από την
«εφημερίδα» της 1/1/2001, κωδικός θέσης
12345
Προσφορά θέσης εργασίας από την
«εφημερίδα» της 1/1/2001, κωδικός
θέσης 12345

Nakhlipe

Εισαγωγή

Me jakha gele palal ekhe butjarne thanes

Μία θέση εργασίας έπεσε στην αντίληψή
μου
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me jakha gele palal ekhe butjarne thanes

Μία θέση εργασίας έπεσε στην αντίληψή
μου
Είμαι σε αναζήτηση μίας νέας θέσης
εργασίας

Rodav nevo butjarno than

Είμαι σε αναζήτηση μίας νέας θέσης
εργασίας

rodav nevo butjarno than
rodav mange nevo butjarno than

Αναζητώ νέα θέση εργασίας

rodav nevo butjarno than

Αναζητώ νέα θέση εργασίας

isi man interesi karig ekh oferta butjarno
thaneske
isi man interesi karig ekh oferta butjarno
thaneske
mangav te nakhav

Ενδιαφέρομαι για μία θέση εργασίας

Ενδιαφέρομαι για μία θέση εργασίας
Υποβάλλω αίτηση

mangav te nakhav konstantnone
thanestar

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

mangav te kerav buti paš beekhes

Υποβάλλω αίτηση σε κάποιον

mangav te nakhav ekhe butjarno
thaneske

Υποβάλλω αίτηση για μία θέση εργασίας

mangav te nakhav ekhe butjarno
thaneske

Υποβάλλω αίτηση για μία θέση εργασίας

Ačhovav ekhe butjarno rhaneske

Κοιτάζω γ ια μία θέση εργασίας

isi man kitapi

Διαθέτω ικανότητα για κάτι

čhipotnaske možinav te dav kitapi

Μπορώ να αποδείξω ικανότητα για κάτι

čhipotnaske isi man kitapi

Έχω ικανότητα για κάτι

čhipotnaske isi man kitapi

Έχω ικανότητα για κάτι

čhipotnaske isi man kvalifikacija

Είμαι ειδικευμένος σε κάτι

čhipotnaske si njom kadyri

Είμαι κατάλληλος για κάτι

čhipotnaske si njom o čačuno manuš

Είμαι ο κατάλληλος υποψήφιος για κάτι
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učharav tumaro manglipe

Πληρώ τις προϋποθέσεις

učharav mi edukacija

Ταιριάζει στην δική μου εκπαίδευση

učharav tumaro manglipe

Ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις

bešav lačhes ando butjarno drom

Ταιριάζει στην σταδιοδρομία

ačhovav ekhe butjarno thaneske

Κοιτάζω για μία θέση εργασίας

si man interesi karig čhipotnaste

Με ενδιαφέρει κάτι

thovav mange naanglipe

Αναλαμβάνω μία πρόκληση

mangav te kerav buti ekhe rigate

Επιθυμώ να εργαστώ σε έναν τομέα

isi man interesi te kerav buti paš beekhes

Ενδιαφέρομαι να εργαστώ σε κάποιον

isi man interesi karig čhipotnaste

Με ενδιαφέρει κάτι

Bahtaljarimaskere mujeskere fomule

τρόποι προσφώνησης, χαιρετίσματα

Bahtalipnasa

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Sa lačhipnasa / Sastipnasa

Τους καλύτερους χαιρετισμούς

Vogesa

Φιλικούς χαιρετισμούς

Sa lačhipnasa

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς

Bahtalipnasa

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Bahtalalem (-) thaj (-)

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Bahtaleja (-) Musterman

Αξιότιμε κύριε Παπαδόπουλε

Bahtalije (-) Musterman

Αξιότιμη κυρία Παπαδοπούλου

Bahtalalem čhajalen, bahtalalem
čhavalen

Αξιότιμες κυρίες αξιότιμοι κύριοι

Bahtalalem čhajalen thaj čhavalen

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι

Profesijakoro thaj butjarno žanibe

Επαγγελματική και εργασιακή εμπειρία

Mangav te vazdav mi kvalifikacija

Είμαι διαθέσιμος για επιμόρφωση και
μετεκπαίδευση

mangav te vazdav mi kvalifikacija

Είμαι διαθέσιμος για μετεκπαίδευση
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mangav te nakhav te vaydav mi
kvalifikacija

Είμαι διαθέσιμος για συμμετοχή σε
επιμόρφωση

možinav te kompensirinav mo deficiti ando Μπορώ να αναπληρώσω ελλιπή εμπειρία
žanibnaste čhipotnasa
με κάτι
možinav te kompensirinav mo deficiti
ando žanibnaste čhipotnasa
možinav te dav čhipota

Μπορώ να αναπληρώσω ελλιπή εμπειρία
με κάτι
Μπορώ να καταθέσω κάτι

Možinav te dav žanibe čhipotnasa

Μπορώ να καταθέσω εμπειρίες πάνω σε
κάτι

Možinav te dav žanibe

Μπορώ να καταθέσω εμπειρίες

Isi man profesiakoro žanibe

Έχω επαγγελματική εμπειρία

isi man profesiakoro žanibe

Διαθέτω επαγγελματική εμπειρία

možinav te anav profesijakoro žanibe

Επιδεικνύω επαγγελματική εμπειρία

isi man profesijakoro žanibe

Κατέχω επαγγελματική εμπειρία
8

isi man profesijakoro žanibe

Έχω επαγγελματική εμπειρία

Možinav te dav kitapi mere kvalifikacijenge Μπορώ να επιδείξω τις εξειδικεύσεις σε
čhipotnaste
κάτι
Možinav te dav kitapja mere
kvalifikacijake čhipotnaste

Μπορώ να επιδείξω πιστοποιητικά
εξειδίκευσης σε κάτι

dokumentirinav mere kvalifikacijes
čhipotnaske

Μπορεί να τεκμηριώσει τις εξειδικεύσεις
του σε κάτι

Možinav te dav kitapi mere
kvalifikacijenge pal čhipota

Μπορεί να επιδείξει τις εξειδικεύσεις του

Možinav te dav kitapja kvalifikaciake

Μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικά για
τις εξειδικεύσεις του

Dokumentirinav mere kvalifikacies

Μπορεί να τεκμηριώσει τις εξειδικεύσεις
του σε κάτι

Možinav te dokumentirinav mere
kvalifikacies čhipotnaske

Μπορεί να επιδείξει τις εξειδικεύσεις του
σε κάτι
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Isi man kvalifikacija

Έχω εξειδικεύσεις

Anav mansa mere e kvalifikacies kaj
mangen pes

Καταθέτω τις απαραίτητες εξειδικεύσεις

Isi man kvalifikacija

Κατέχω εξειδικεύσεις

Isi man kvalifikacies

Έχω εξειδικεύσεις

Specijalizirime žanibe phanlo i profesijasa

Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις

Isi man buhli edukaciakiri baza

Έχω γενική μόρφωση

isi man buhli edukaciakiri baza

Έχω γενική μόρφωση

Dav mandar mere specializirime žanibnasa
naangleske
dav mandar mere specializirime
žanibnasa naangleske

Συμβάλλω στην επιτυχία με τις
εξειδικευμένες γνώσεις μου
Συμβάλλω στην επιτυχία με τις
εξειδικευμένες γνώσεις μου

sugurno si njom ko keribe žhipotnasa
sugurno si njom ko keribe žhipotnasa
akcentirinav

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

akcentirinav / thovav akcenti

Έχω μία ειδικότητα

akcentirinav čhipotnaste

Έχω μία ειδικότητα σε κάτι

žanav i juridikani baza čhipotnaske

Γνωρίζω τις νομικές αρχές για κάτι

žanav i juridikani baza čhipotnaske
možinav te kerav čhipotnasa
možinav te kerav čhipotnasa

Γνωρίζω τις νομικές αρχές για κάτι
Μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάτι
Μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάτι

dav moro specifikakoro žanibe čhipotnaske Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου σε κάτι
dav moro specifikakoro žanibe
čhipotnaske

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου για
κάτι
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dav moro specifikakoro žanibe paš ko
čhipota

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου πάνω
σε κάτι

dav moro specifikakoro žanibe čhipotnasa

Εφαρμόζω τις ειδικές γνώσεις μου σε
κάτι

anav o nou-hau kaj mangel pes

Φέρνω μαζί μου το απαραίτητο Know-how
Φέρνω μαζί μου το απαραίτητο Knowhow

anav o nou-hau kaj mangel pes
isi man lačho žanibe čhipotnaske

Έχω καλές γνώσεις σε κάτι

isi man lačho žanibe čhipotnaske

Διαθέτω καλές γνώσεις σε κάτι

isi man lačho žanibe čhipotnaske

Κατέχω καλές γνώσεις σε κάτι

isi man lačho žanibe čhipotnaske

Έχω καλές γνώσεις σε κάτι

Nahtareskere kvalifikacijes thaj
kompetencijes

Καίριες ειδικότητες και δεξιότητες

kerav čhipota sig thaj vogesa

Διεκπεραιώνω κάτι γρήγορα και
ολοκληρωμένα
Διεκπεραιώνω κάτι γρήγορα και
ολοκληρωμένα

kerav čhipota sig thay vogesa

integririnav man lokes ando čhipota

integririnav man lokes ando čhipota
avel man kuraži avere butjange
avel man kuraži avere butjange
isi man evropakoro šofjorikano lil

Μπορώ να εξοικειωθώ εύκολα με κάτι
καινούργιο
Μπορώ να εξοικειωθώ εύκολα με κάτι
καινούργιο
Αναλαμβάνω νέα καθήκοντα
Αναλαμβάνω νέα καθήκοντα
Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

isi man evropakoro šofjorikano lil

Διαθέτω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

isi man evropakoro šofjorikano lil

Κατέχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

isi man evropakoro šofjorikano lil

Έχω ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

avrjal dikhovav simpatikanes

Έχω συμπαθητική εμφάνιση
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avrjal dikhovav simpatikanes

Έχω συμπαθητική εμφάνιση

kovlikano si njom ando butjarno than

Είμαι ευέλικτος στην τοποθέτηση

kovlikano si njom ando butjarno than

Είμαι ευέλικτος στην γεωγραφική
τοποθέτηση

mangav te kerav buti smenende

Είμαι διαθέσιμος για εργασία βάρδιας

mangav te kerav buti kovlikano butjarno
vrjamoste

Είμαι διαθέσιμος για ευέλικτο ωράριο
εργασίας

kerav lačhi buti

Είμαι αποδοτικός στην εργασία μου

resav lačhipe ki buti

Αποφέρω καλά αποτελέσματα στην
εργασία μου στην εργασία μου

kerav lačhi buti

Είμαι αποδοτικός στην εργασία μου

možinav te ačhavav e konfliktja

Μπορώ να αντιμετωπίζω συγκρούσεις

možinav te ušarav e sresesa

Μπορώ να χειρίζομαι το άγχος

možinav te thovav prioritetja

Μπορώ να θέτω προτεραιότητες

možinav te arakhav ikljovibe

Μπορώ να βρίσκω λύσεις

možinav te lav pharipe upral mande

Μπορώ να αναλαμβάνω ευθύνες

možinav te ačhavav e konfliktja

Μπορώ να αντιμετωπίζω συγκρούσεις

kerav buti personikano pharimasa

Αναλαμβάνω ευθύνη στην εργασία μου

kerav buti vogesa

Εργάζομαι ευσυνείδητα

kerav buti efikasno

Εργάζομαι αποτελεσματικά

kerav buti čačes

Εργάζομαι με ακρίβεια

kerav buti vogesa

Εργάζομαι με λεπτομέρεια

lav personikano pharipe

Επιδεικνύω προσωπική ευθύνη

kerav buti personikano pharimasa

Αναλαμβάνω ευθύνη στην εργασία μου

kerav lačhes buti kupate
čačuno si njom

Είμαι ικανός για συλλογική εργασία
Είμαι ακριβής
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isi man kvalifikacija čhipotnaske

Είμαι ειδικευμένος σε κάτι

zoralo si njom ki organizacija

Είμαι δυνατός στην οργάνωση

phirno si njom

Είμαι επινοητικός

phiro si njom

Είμαι δημιουργικός

možinen te pakjon mange

Είμαι συνεπής

godjaver si njom

Είμαι δεκτικός στη μάθηση

gelav kritika

Έχω κριτική ικανότητα

vogjalo si njom

Είμαι ευσυνείδητος

kontaktno si njom

Είμαι επικοινωνιακός

kerav lačhes buti kupate / kerav lačhes
buti ekipeste / kerav lačhes buti avere
manušenca / ekhe thanes

Είμαι ικανός για συλλογική εργασία

kerav vogesa čhipota

Ασχολούμαι ευχάριστα με κάτι

kerav vogesa čhipota

Ασχολούμαι ευχάριστα με κάτι

isi man socialno žanibe

Έχω κοινωνικές ικανότητες

isi man socialno žanibe

Διαθέτω κοινωνικές ικανότητες

isi man socialno žanibe

Κατέχω κοινωνικές ικανότητες

isi man socialno žanibe

Έχω κοινωνικές ικανότητες

Čhibakere žanibe

Γλωσσικές γνώσεις

možinav te vakerav lokhes ekhe čhubate

Μπορώ να εκφράζομαι άπταιστα σε μία
γλώσσα

možinav te vakerav lokhes ekhe čhubate

vakerav but lačhes biznes anglikanes

vakerav but lačhes biznes anglikanes

Μπορώ να εκφράζομαι άπταιστα σε μία
γλώσσα
Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες
διαπραγματεύσεις
Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες
διαπραγματεύσεις
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vakerav lokhes ekh čhib

Μιλώ άπταιστα μία γλώσσα

vakerav lokhes ekh čhib

Μιλώ άπταιστα μία γλώσσα

ikalgjom čhibakoro kursi

Έχω ολοκληρώσει ένα μάθημα γλώσσας

uljom ando čhibakoro kursi

Έχω συμμετάσχει σε μάθημα γλώσσας

ikalgjom čhibakoro kursi

Έχω τελειώσει ένα μάθημα γλώσσας

ikalgjom čhibakoro kursi

Έχω ολοκληρώσει ένα μάθημα γλώσσας

žanav ekh čhib ži ekhe dine thaneste

Κατέχω μία γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο

žanav ekh čhib ži ekhe dine thaneste

Κατέχω μία γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο

žanav ekh čhib hramoneste thay
vakerimaste

Κατέχω μία γλώσσα προφορικά και
γραπτά

vakerav ekh čhib but lokhes thaj kana das
lafi / vakerav ekh čhib but lokhes thaj
kana das duma

Μιλώ Αγγλικά για εξασφαλισμένες
διαπραγματεύσεις

isi man čhibakoro žanibe ži ekhe thanes

Έχω συγκεκριμένες γνώσεις ξένης γλώσσας

isi man lačho čhibakoro žanibe

Διαθέτω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας

isi man lačho čhibakoro žanibe

Κατέχω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας

isi man lačho čhibakoro žanibe

Έχω καλές γνώσεις ξένης γλώσσας

Studirima thaj sikljaripe

Σπουδές και εκπαίδευση

seriozno momenti si

Έχω μία ειδικότητα σε κάτι

seriozno momenti si

Έχω μία ειδικότητα σε κάτι

kotor katar i edukacija si njom

Είναι μέρος της εκπαίδευσής μου

kotor katar i buti si njom

Είναι μέρος της δουλειάς μου

kotor katar i edukacija si njom / kotor
katar o sikljaripe si njom

Είναι μέρος της εκπαίδευσής μου

isi man doekh diploma

Έχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο
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isi man doekh diploma

Κατέχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο

isi man doekh diploma

Έχω ένα συγκεκριμένο πτυχίο

isi man ikaldi edukacija čhipotnaste

Έχω μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε
κάτι

isi man ikaldi edukacija sar čhipota

Έχω μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως
κάτι

nanaj man diploma

Δεν κατέχω κανένα πτυχίο

nanaj man diploma

Δεν έχω κανένα πτυχίο

čhipotnaste uljom li meja

Έχω συμμετάσχει σε κάτι

čhipotnaste uljom li meja

Έχω συμμετάσχει σε κάτι

mangav te nakhav andi prekvalifikacija

Έχω συμμετάσχει σε μετεκπαίδευση

li meja uljom ando sikljovibe

Έχω συμμετάσχει σε μαθητεία

kerdjom buti intenzivno čhipotnasa

Έχω καταπιαστεί εντατικά με κάτι

kerdjom buti intenzivno čhipotnasa

Έχω ασχοληθεί εντατικά με κάτι

kerdjom buti intenzivno čhipotnasa

Έχω καταπιαστεί εντατικά με κάτι

hari anglal ando ikalibe si njom
hari anglal ando ikalibe si njom
Stažantis si njom

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

nanaj man diploma

Χωρίς απολυτήριο

si njom uče školasa

Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ

ikalgjom mo sikljaripe/sikliljom

Είμαι εκπαιδευμένος

studentis si njom

Είμαι φοιτητής

sikavav man

Είμαι μαθητευόμενος

stažantis si njom

Είμαι μαθητευόμενος

lačho specialistos si njom

Είμαι ειδικευμένο εργατικό δυναμικό με
εμπειρία
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ando universiteti si njom

Είμαι στο πανεπιστήμιο

sikljovav ažaj

Είμαι στην επαγγελματική εκπαίδευση

čhipota ikalgjom

Έχω τελειώσει κάτι

na ikalgjom čhipota

Δεν έχω τελειώσει κάτι

čhipota ačhavgom / čhipota čhingjom

Έχω διακόψει κάτι

ikalgjom čhipota

Έχω τελειώσει κάτι

čhipota ikalgjom

Έχω τελειώσει κάτι

čhipotnaste geljom

Έχω παρακολουθήσει κάτι

čhipota ikalgjom

Έχω ολοκληρώσει κάτι

čhipota studiringjom

Έχω σπουδάσει κάτι

ikalgjom škola / ikalgjom sikljarin

Έχω τελειώσει το σχολείο

ikalgjom sikljarimaskoro kursi čhipotnaste

Έχω ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα
σπουδών σε κάτι
15

ikalgjom kvalifikacija čhipotnaske

Έχω αποφοιτήσει από μία εκπαίδευση σε
κάτι

nakhljom katar kvalifikacija čhipotnaske

Έχω ολοκληρώσει εκπαίδευση σε κάτι

ikalgjom kvalifikacija čhipotnaske

Έχω παρακολουθήσει εκπαίδευση σε κάτι

ikalgjom sikljarimaskoro kursi čhipotnaste

Έχω ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα
σπουδών

Pal ando aktualno butjarno
maškarmanušenkoro dikhipe

Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση

nevo si njom

Είμαι αρχάριος/α

nevo si njom ando čhipota

Είμαι αρχάριος/α σε κάτι

nevo si njom

Είμαι αρχάριος/α

astargjom čhipotnasa
astargjom čhipotnasa

Έχω ξεκινήσει με κάτι
Έχω ξεκινήσει με κάτι
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kerav ekh buti sar

Κάνω μία δουλειά ως κάτι

kerav ki buti sar

Κάνω μία δουλειά ως κάτι

kerav buti sar

Δραστηριοποιούμαι σε κάτι

lile man butjate ekhe firmate sar

Έχω προσληφθεί ως κάτι σε μία εταιρία

kerav buti ekhe firmate sar

Απασχολούμαι ως κάτι σε μία εταιρία

butjarno si njom ekhe branšeste

Δραστηριοποιούμαι σε έναν κλάδο

kerav buti sar

Εργάζομαι ως κάτι

butjarno si njom sar

Δραστηριοποιούμαι ως κάτι

Avtobiografija

Βιογραφικό σημείωμα

Personikane butja tuke

Προσωπικά στοιχεία

bjandino alav / alav anglal prandibe

Όνομα γέννησης

familijakoro alav

Επώνυμο

personikano (toro) alav

Όνομα

(-)

Υπηκοότητα

bjanimaskoro than

Τόπος γέννησης

bjanimaskiri data

Ημερομηνία γέννησης

prandemaskoro statusi

Οικογενειακή κατάσταση

personikane butja tuke

Προσωπικά στοιχεία

Avtobiografija

Βιογραφικό σημείωμα

Curriculum Vitae

Βιογραφικό σημείωμα

tematizirime avtobijografija

Θεματικό βιογραφικό

hronologijakiri avtobijografija

Χρονολογικό βιογραφικό

hramome avtobijografija

Λεπτομερές βιογραφικό

tablicakiri avtobijografija

Επιγραμματικό βιογραφικό

avtobijografija

Βιογραφικό σημείωμα
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prethovav aplikacijes

Επισυνάπτω συνημμένα

prethovav žohapja čhipotnaske

Υποβάλλω ένα δικαιολογητικό για κάτι

prethovav čhi sar aplikacija

Επισυνάπτω κάτι ως συνημμένο

prethovav čhi

Επισυνάπτω κάτι

Ikalibe, manglibe vakerimaske

Απολυτήριο, πρόσκληση σε συνέντευξη

dav garancija beekhes me žanibnaste

Πείθω κάποιον για τις ικανότητές μου

dav garancija beekhes me žanibnaste
mangav te dav mo talanti čhipotnaste

Πείθω κάποιον για τις ικανότητές μου
Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου

mangav te dav mo talanti čhipotnaste

Επιθυμώ να αξιοποιήσω το ταλέντο μου
σε κάτι

mangav te dav mo talanti čhipotnaste

Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου σε
κάτι

mangav te dav mo talanti ekhe sferate

Θέλω να αξιοποιήσω το ταλέντο μου σε
έναν τομέα

mangav te dav mo talanti čhipotnaste
mangav te dav mandar čhipotnaske

Επιθυμώ να αξιοποιήσω το ταλέντο μου
σε έναν τομέα
Θέλω να συμβάλλω σε κάτι

mangav te dav mandar čhipotnaske

Επιθυμώ να συμβάλλω σε κάτι

mangav te dav mandar čhipotnaske

Θέλω να συμβάλλω σε κάτι

kate si njom beekheske te keras intervju

kate si njom beekheske te keras intervju
molinav te keras intervju

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

sa vogestar mangav intervju

Ζητώ ακρόαση

Lošanav intervjuske

Χαίρομαι για μία συνέντευξη

lošanav te mangen man te keras intervju

Θα χαρώ να προσκληθώ σε συνέντευξη
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lošanav te mangen man te keras intervju

Χαίρομαι για μία πρόσκληση σε
συνέντευξη

lošanav te keras intervju

Χαίρομαι για μία συνέντευξη

Možinav te nakhav neve butjarno thaneste

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

možinav te astarav paš beekhes katar
05.05.2005

Μπορώ να ξεκινήσω σε κάποιον από τις
5/5/2005

možinav te astarav o nevo butjarno than
katar 01.01.2001

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

18

© IPHRAS 2015

