
Rekrutacja
Referencje

Referencje - Wstęp
polski duński
Szanowny Panie, Kære Hr.,

Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy

Szanowna Pani, Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy

Szanowni Państwo, Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.

Szanowni Państwo, Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego
zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy

Szanowni Państwo, Til hvem det vedkommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani

Szanowny Panie, Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku

Szanowna Pani, Kære fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna

Szanowna Pani, Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna

Szanowna Pani, Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego

Z przyjemnością udzielę referencji ... Jeg er begejstret for at være reference for...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Po raz pierwszy miałem przyjemność
współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...

Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...

Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
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... poprosił mnie o napisanie listu polecającego
do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej
rekomendacji.

... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage
hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre
det.

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Jako dyrektor / kierownik / kolega...  miałem
przyjemność współpracować od...

Det har været en fornøjelse at være... chef
/tilsynsførende / kollega siden... .

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W
liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i
uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która
miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.

Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I
dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og
anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte
et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list
polecający ...

Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev
for...

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

To sama przyjemność pisać rekomendacje
dla...

Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła
naukę w mojej klasie / pracę w...

har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min
klasse /begyndte at arbejde hos...

Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy

Znam ... od... i jako... w... Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som...
hos... .

Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy

Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą /
nauczycielem ... od ... do...

Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .

Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
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... pracował dla mnie nad różnymi projektami
jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać
go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi
dotychczas współpracowałem.

... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og
baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere
ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har
haft.

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności 
polski duński
Od samego początku naszej współpracy ...
dał/-a się poznać jako osoba...

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset
ham / hende som en... person.

Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata

...wyróżniał/-a się... ... adskilte sig selv ved at...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy

Do jego/jej najmocniejszych stron należy... Hans / hendes største talent er / ligger i...
Gdy opisujemy mocne strony osoby

Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą
problemy.

Han / hun er en kreativ problemløser.

Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy

...posiada wiele różnych umiejętności. Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.

Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i
zrozumiały.

Han / hun  kommunikerer sine ideer klart.

Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby

Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej
zadania.

Han / hun er god til at håndtere ansvar.

Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją

... posiada szeroką wiedzę... Han / hun har en omfattende viden om... .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
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Z łatwością podejmuje się nowych zadań i
akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie
dotyczące jego pracy.

Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer
konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.

Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada
umiejętność do...

Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .

Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić

Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była
niezastąpiona.

Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var
uvurderlige.

Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.

Zawsze bierze czynny udział w... Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę

Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości
lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją
opinię w sposób jasny i bezpośredni.
Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy
inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.

Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun
har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave,
siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og
udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan
eller vil sige det.

Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy
polski duński
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W
szczególności odpowiadał za...

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar
indebar... .

Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki

Do jego/jej głównych obowiązków należało... Hans / hendes ansvarområder var...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata

Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań
należało...

Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...

Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia
polski duński
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Była to dla mnie przyjemność móc pracować z...
. Jest on/ona godną zaufania i niezwykle
inteligentną osobą z poczuciem humoru.

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med...,
han / hun er en pålidelig og intelligent person med en
god humor.

Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej
firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników
w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie
on/ona stanowił cenny nabytek.

Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god
indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han /
hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.

Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną
osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się
aktualnie dzieje w projekcie.

Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter
som konstant forstår helt præcist hvad et projekt
handler om.

Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i
wykonując działania na czas.

... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig
måde.

Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki
zauważyłem podczas naszej współpracy, był...

Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en
svaghed i hans / hendes præstation var...

Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata

Wierzę, że kandydatura ... powinna być
rozpatrzona przed innymi kandydatami na to
stanowisko, ponieważ...

Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater
fordi...

Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia 

Referencje - Zakończenie
polski duński
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju
Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś
pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź
telefoniczny.

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg
kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig
eller ring til mig.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje

... ma moje szczere rekomendacje. Może
on/ona zdecydowanie przyczynić się do
sukcesu Państwa projektu.

...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en
anerkendelse i jeres program. 

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
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Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny
w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze
referencje.

Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget
produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać
moje najszczersze rekomendacje. Proszę
skontaktować się ze mną mailowo bądź
telefonicznie w razie dodatkowych pytań.

Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden
forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du
endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje

Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w
zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako
kandydata/kandydatkę na Państwa
Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej
uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz
czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.

Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående
evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til
yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han /
hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej
moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że
informacje ode mnie będą dla Państwa
użyteczne.

Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham /
hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne
information er brugbar.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Z przyjemnością polecam... jako obiecującego
kandydata.

Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en
lovende kandidat.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Rzadko polecam kogoś bez żadnych
zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak
zrobić w przypadku...

Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden
forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą
szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej
Państwu polecić.

Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal
være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til
jeres virksomhed.

Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
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Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na
dodatkowe pytania od Państwa.

Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål
I måtte have.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych
informacji, proszę się ze mną kontaktować
listownie/mailowo. 

Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug
for yderligere information.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
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