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 محتوای این قسمت
  

  در  ابتدا  در  مورد  شخصی  که  در  حال  حاضر  شاغل  میباشد  صحبت  خواهد  شد
 - در  مورد  شخصیت  و  تجربه  ی  کاری -

  این  شخص  از  شغل  خود  رضایت  ندارد  و  در  مورد  شغل  مورد  عالقه  ی  خود  صحبت  میکند
  پس  از  دیدن  یک  آگهی  شغلی  به  یک  مصاحبه  ی  کاری  دعوت  می شود

 
  هدف  از  این  قسمت  آشنایی  با  جمالت  و  کلماتی  می باشد  که  در  هنگام  یک   مصاحبه  ی  شغلی  نیاز  میشوند

 اول  متن  را  میخوانیم  و  بعد  از  آن  با  توجه  به  موارد  گفته  شده  در  متن  سواالت  شخص  مصاحبه  کننده  را  جواب
  می دهیم

 

 
De tekst: 
Aryan is 45 jaar oud. Hij is ongehuwd. Hij heeft wel pas 
een nieuwe relatie.  
Hij heeft 2 schoolgaande kinderen. Hij heeft geen auto 
maar wel een fiets. Hij koopt geen auto omdat hij die 
niet nodig heeft. Hij woont in het centrum van een stad 
en kan meestal overal te voet gaan. Als hij ergens te ver 
moet zijn, gaat hij met het openbaar vervoer of met zijn 
oude fiets.  Trouwens vindt hij een auto niet goed voor 
het milieu.  
 
Hij werkt op dit moment als arbeider in een fabriek. Hij 
werkt daar al 20 jaar.  
Hij heeft dus veel ervaring.  
Hij is heel betrouwbaar, eerlijk en meestal stipt (op tijd). 
Hij is zelden ergens te laat.  
(Nooit -> (Bijna nooit) - zelden -> af en toe -> soms -> 
meestal -> vaak - regelmatig -> altijd)  
Ik kan goed tegen kritiek (tegen iets kunnen) 
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Hij kan helaas niet zo goed tegen kritiek. Hij is ook soms 
te gevoelig. Hij is ook af en toe ongeduldig. (/= geduldig) 
Hoewel hij in dit bedrijf al zo lang werkt, is hij toch op 
zoek naar een nieuw werk. Een van de redenen dat hij 
wil veranderen, is omdat hij in zijn huidige functie 
(rol/positie) niet meer kan groeien. Daarnaast 
(bovendien) heeft hij ook een nieuwe baas en vindt hem 
niet zo leuk.  
Hij vindt hem te arrogant.  
Aryan, is zelf een bescheiden persoon.  
Trouwens is de werkdruk heel hoog en Aryan kan niet 
goed met stress omgaan. (omgaan met iets) 
(Ik kan goed met hem omgaan) 
Ik ga goed met stress om. 
Ik voel me 
Jij/je voelt je 
U voelt zich 
Hij/zij voelt zich 
We voelen ons 
Jullie voelen je 
Zij/ze voelen zich 
Hij voelt zich niet meer goed in zijn huidige job (baan).  
Om deze redenen, is hij op zoek naar een nieuwe baan.  
Aangezien hij al 20 jaar in dit bedrijf werkt, is zijn 
opzegtermijn minstens (minimum) 4 maanden.  
Natuurlijk wil hij eerst een geschikte (gepaste) job 
vinden, voor hij zijn ontslag indient (ontslag indienen).  
Ik dien morgen mijn ontslag in.  
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Ik heb mijn ontslag ingediend. 
Dit is logisch! 
Een ideale job voor hem, is een job waarin hij creatief 
kan zijn.  
Hij wil een job met verantwoordelijkheid. 
Ook vindt hij het belangrijk om nieuwe dingen te kunnen 
leren. Ik vind het belangrijk om ... 
Hij werkt graag samen met andere mensen in een team 
en daarom vindt hij het belangrijk om leuke collega’s te 
hebben.  
Hij verdient momenteel (op dit moment / nu) rond 3000 
euro bruto. Hij wil liever iets meer verdienen dan wat hij 
nu verdient.  
Maar hij vindt een aangename werkomgeving 
belangrijker dan een hoog loon (salaris). Hij wil het liefst 
voor een groot bedrijf werken. 
In de toekomst wil hij graag een leidinggevende functie 
hebben. Hij denkt dat hij de mensen goed kan 
motiveren.  
Onlangs (recent) vond hij een interessante vacature op 
de website van www.Indeed.com.  
De vacature is van het bedrijf Iranco. Ze produceren 
elektrische fietsen. Het bedrijf bestaat sinds 1965 (Het 
bedrijf is gesticht in 1965). Het bedrijf telt 5000 
werknemers (/=werkgever). Ze hechten veel belang 
aan milieuvriendelijke producten. (belang hechten aan) 
Ik hecht belang aan een goede relatie. 
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Ze zoeken dringend een ervaren orderpicker. De 
persoon die ze zoeken moet heel stipt zijn. Ze 
verwachten dat hij of zij altijd op tijd aanwezig is. Hij of 
zij moet ook bereid zijn om in ploegen te werken.  
Ik ben bereid om naar Amsterdam te rijden om jou te 
zien. 
Hij of zij moet bereid zijn om opleidingen te volgen.  
 
De beschrijving van die vacature, komt goed overeen 
met zijn interesses en ervaring. (overeenkomen) 
-Deze vacature komt goed overeen met mijn wensen. 
-We komen goed overeen. Kom je met hem goed 
overeen? 
 
In feite, is deze functie precies wat hij zocht. 
 
Hij solliciteerde onmiddellijk en zonder twijfel voor die 
functie. (solliciteren voor een job/baan) 
Na een paar dagen, ontving (ontvangen) hij per e-mail 
een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Hij 
antwoordde op de e-mail en bevestigde (bevestigen) 
Kan je dat per e-mail bevestigen? 
zijn afspraak. De afspraak gaat door volgende week 
dinsdag om 9 uur. (doorgaan)  
In afwachting van het interview, bereidde hij zich voor op 
mogelijke vragen die de werkgever kan stellen. (zich 
voorbereiden). Ik bereid me voor / hij bereidt zich voor. 
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Hij wil graag altijd voorbereid zijn. Hij houdt niet van 
verrassingen (verrassen). (ik verras je/ Je hebt me 
verrast) Ik had dit niet verwacht. Je hebt me verrast! 
Hij wil zeker zijn dat het gesprek goed verloopt.  
Het gesprek verloopt goed. Ik heb morgen een gesprek 
met mijn baas. We hadden vorige keer een goed 
gesprek. 
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