Stepping Stones 4 kgt – Chapter 5: So What Now?
Stone 16
Informatie over een baan vragen
What does the job involve?
What’s the job like?
What sort of work will I have to do?
What qualifications do I need?
What kind of person are you looking for?
What are my responsibilities?
What are the working conditions?
What are the working hours?
When do I have to begin?
When will I start?
How much does the job pay?
How much will I earn?
Do I have to wear special clothing?
Will I have to work with other people?
Will I have to do extra courses?

Wat houdt de baan in?
Hoe is de baan?
Wat voor soort werk zal ik moeten doen?
Welke kwalificaties heb je nodig?
Naar wat voor soort peroon bent u op zoek?
Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?
Wat zijn de arbeidsomstandigheden?
Wat zijn de werkuren?
Wanneer moet ik beginnen?
Wanneer zal ik starten?
Hoeveel betaalt de baan?
Hoeveel ga ik verdienen?
Moet ik speciale kleding dragen?
Zal ik met andere mensen moeten werken?
Zal ik extra cursussen moeten doen?

Stone 17
Over jezelf vertellen tijdens een
sollicitatiegesprek:
I’m interested in working with people.

Ik ben geïnteresseerd in werken met
mensen.
I like working with computers.
Ik werk graag met computers.
I like working with animals.
Ik werk graag met dieren.
I’m good at dealing with difficult questions.
Ik ben goed in het omgaan met moeilijke
vragen.
I’m good at dealing with problems.
Ik ben goed in het omgaan met problemen.
I don’t mind working hard.
Ik vind het niet erg om hard te werken.
I don’t mind working in a group.
Ik vind het niet erg om in een groep te
werken.
I think I type perfectly.
Ik vind dat ik perfect typ.
I think I speak English fluently.
Ik vind dat ik vloeiend Engels spreek.
I have a secondary school certificate.
Ik heb een middelbaar schooldiploma.
I have a computer certificate.
Ik heb een computercertificaat.
I have some experience as a shop assistant. Ik heb wat ervaring als winkelbediende.
I have some experience as a tour guide.
Ik heb wat ervaring als reisgids.
I have had several jobs.
Ik heb verschillende banen gehad.
I have had a weekend job for two years now. Ik heb nu al twee jaar een baan in het
weekend.
I have had different summer jobs.
Ik heb verschillende vakantiebanen gehad.
I can start next week.
Ik kan volgende week beginnen.
I would like to begin in the first week of April. Ik zou graag in de eerste week van april
beginnen.
I can’t work at weekends.
Ik kan niet in het weekend werken.
I don’t want to work late.
Ik wil niet laat werken.
I don’t want to work full-time.
Ik wil niet fulltime werken.

Stone 18
Een brief schrijven voor een bijbaan of
vakantiewerk:
I saw your advertisement on the Internet.
I read your advertisement in yesterday’s
newspaper.
I’m very interested in the job you are
offering.
I’d like to apply for the position at your travel
agency.
I’d like to apply for this summer job.

Ik zag uw advertentie op het internet.
Ik las uw advertentie in de krant van
gisteren.
Ik ben erg geïnteresseerd in de baan die u
aanbiedt.
Ik wil graag solliciteren naar de positie bij uw
reisbureau.
Ik wil graag solliciteren naar deze
vakantiebaan.
I think I’m very good at working with people. Ik denk dat ik erg goed ben in het werken
met mensen.
I have experience in working with teenagers. Ik heb ervaring in het werken met tieners.
I think I’m very good at selling products from Ik denk dat ik erg goed ben in het verkopen
door to door.
van producten van deur tot deur.
I have experiences in doing all kind of chores. Ik heb ervaring in het doen van allerlei
klusjes.
I have experience in this kind of work.
Ik heb ervaring in dit soort werk.
I can work with computers.
Ik kan met computers werken.
I can speak three foreign languages.
Ik kan drie vreemde talen spreken.
I am able to speak English fluently.
Ik kan vloeiend Engels spreken.
I am available for a personal interview.
Ik ben beschikbaar voor een persoonlijk
gesprek.
Please, find enclosed my curriculum vitae.
Bijgesloten vindt u mijn curriculum vitae.

