Att söka jobb
Övningar till kapitel 10
I Läsförståelse. Jobba i par och besvara frågorna på svenska.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hur fick Markus veta om det lediga jobbet?
Vilket jobb är det frågan om?
Vad kräver arbetsgivaren?
Varför kan Markus svenska?
Hurdan tidigare arbetserfarenhet har Markus?
Varför ringde kusinen Emma till Markus?
Hur skulle Markus resa till anställningsintervjun från Emma och Micke?
Hur skulle det kännas för dig om du var Markus och sökte jobb?

II Läsförståelse. Läs texten Lycka till med anställningsintervjun och fundera på påståendena rätt eller fel? Korrigera de felaktiga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Efter maten läser Markus en godnattsaga för Vilma.
Emma tycker att det är viktigt att vara naturlig i en intervju.
Markus har bekantat sig mångsidigt med företaget Viking Line.
De första minuterna i en intervjusituation är inte så viktiga.
Man ska inte berätta för mycket om sig själv i en intervju.
Markus har förberett sig på vissa typiska intervjufrågor.
Emma tycker att det är viktigt med all typ av arbetserfarenhet.
Efter frukost ska Emma köra Markus till hamnen.

III Ordförrådsuppgift
EGENSKAPER HOS EN BRA ANSTÄLLD. Översätt och fyll i de motsvarande
estniska/lettiska/litauiska eller svenska ord och plocka därefter fram tre adjektiv som beskriver
dig.
Svara på frågan ’Varför skulle jag anställa dig?’ Jag är….

svenska/estniska/lettiska/litauiska
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

målmedeveten
språkkunnig
pålitlig på
driftig
har sinne för humor
stresstålig
motiverad
flexibel
intresserad
självständig
ärlig
ambitiös
kreativ
noggrann
artig
serviceinriktad

IV Ordförrådsuppgift. Välj den rätta förklaringen till adjektivet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

orkar inte göra någonting
gör allt på några sekunder
har lätt att umgås med människor
kan göra något när som helst
har tid att vänta
talar alltid sanning
talar ofta och mycket
orkar inte vänta

___ otålig, nervös
___ tålmodig
___ ärlig
___ pratsam
___ social
___ lat
___ snabb
___ flexibel

V Diskussionsövning. Hurdana egenskaper har du? Komplettera meningarna.
1.
2.
3.
4.

Jag är bra på (att)______________________________________________________
Jag är dålig på (att)_____________________________________________________
Jag har förmåga (att)____________________________________________________
Jag avskyr (att)________________________________________________________

VI Diskussionsövning. ANSTÄLLNINGSINTERVJU. Jobba i par och intervjua varandra turvis.
1. Berätta lite om dig själv, t.ex. om din familj och bakgrund.
2. Var pluggar du nu?
3. Vad ska du bli när du blir stor?
4. Vilka skolämnen är du speciellt intresserad av?
5. Hur är det med dina språkkunskaper?
6. Har du arbetserfarenhet?
7. Varför är du intresserad av att få sommarjobb?
8. Vad gör du på fritiden?
9. Vad är du bra på?
10. Har du några dåliga sidor?
11. Arbetar du helst ensam eller i grupp?
12. Varför skulle vi anställa just dig?
13. Har du några frågor?

VII Språkstrukturer. Öva indirekta frågor.
1. Var har du lärt dig svenska?
Berätta för mig ___________________________________________________
2. Hur ska man bete sig i en anställningsintervju?
Jag vet inte riktigt________________________________________________
3. Hurdan tidigare arbetserfarenhet har du?
Berätta gärna____________________________________________________
4. Har du aldrig gjort bort dig?
Du ljuger när du säger att___________________________________________
5. Vill du inte berätta om dina dåliga egenskaper?
Jag förstår att____________________________________________________

VIII Skrivuppgift
Nu är det din tur att skriva platsansökan och cv. Studera svenska platsannonser på internet
eller i olika dagstidningar. Välj en annons som intresserar dig och sök jobbet. Du kan skriva
ett traditionellt cv eller ett Europass cv på svenska.

