11. évfolyam December
Jobs and Work
Week 1
1. badly/well paid (job)

rosszul/jól fizetett (munka)

2. full / part time

teljes-/ részmunkaidős

3. odd jobs

alkalmi munka

4. manual work

fizikai munka

5. permanent

állandó

6. temporary

időszakos

7. applicant

jelentkező

8. application form

jelentkezési lap

9. CV (curriculum vitae)

önéletrajz

10. candidate

jelölt

11. (employment) contract

(munka)szerződés

12. enclose a CV

mellékelni egy önéletrajzot

13. (previous) experience

(korábbi) tapasztalat

14. interview

állásinterjú

15. job advertisement

álláshirdetés

16. job application

állásra jelentkezés

17. qualifications

képesítések

18. recruit

toboroz

19. references

ajánlások

20. skills

képességek, készségek

21. (starting) salary

(kezdő) fizetés

22. training (session)

betanítás

23. vacancy

üresedés, betöltetlen állás

24. working conditions

munkakörülmények

25. Human Resources

HR (emberi erőforrás részleg)

Week 2
1. bonus

jutalom, prémium

2. earnings

kereset

3. fee

díj

4. fringe benefits

béren kívüli juttatások

5. income

bevétel, jövedelem

6. pay

fizetés

7. pay rise

fizetésemelés

8. pension

nyugdíj

9. profit

nyereség

10. salary

fizetés

11. wages

bér

12. maternity cover

GYES

13. career

karrier

14. employ sb

alkalmazni vkit

15. employment

alkalmazás

16. post/position

beosztás

17. profession

hivatás

18. deadline

határidő

19. deal with sg

foglalkozni vmivel

20. give sb a hand / assist sb

segédkezni vkinek

21. manage / run (a business)

(vállalkozást) vezetni

22. management

igazgatóság, felsővezetés

23. office

iroda

24. overwork

túlóra

25. per hour/ week / month

óránként / hetenként / havonta

Week 3
1. teamwork

csapatmunka

2. work / do overtime

túlórázni

3. workplace

munkahely

4. get promoted

előléptetést kapni

5. be sacked / be fired

elbocsátva / kirúgva lenni

6. give up / quit (AmE) work

otthagyja a munkahelyét végleg

7. be on holiday

szabadságon lenni

8. pensioner

nyugdíjas

9. resign / hand in your resignation

lemond / benyújtja a lemondását

10. retire

visszavonul, nyugdíjba megy

11. retirement

nyugdíjazás

12. give sy the sack / fire sy / dismiss

kirúgni vkit

13. be on sick leave / be off sick

betegszabadságon / táppénzen lenni

14. unemployed / out of work

munkanélküli

15. (high / low) unemployment

(magas/ alacsony) munkanélküliség

16. unemployment benefit

munkanélküli segély

17. sabbatical

alkotói szabadság

18. take a day off

kivenni egy napot

19. go on strike

sztrájkolni

20. be made redundant

leépíteni (létszámot)

21. boss

főnök

22. colleague

munkatárs

23. employer

munkaadó

24. employee

alkalmazott, munkavállaló

25. staff

személyzet, testület

Week 4
1. be in charge of sg

megbízzák valamivel

2. be responsible for sg/sb

vmiért/vkiért felelős

3. be self-employed

magánvállalkozó

4. concentrate on sg

összpontosít vmire

5. deal with people

emberekkel foglalkozik

6. do sg for a living

vmiből megélni

7. do one’s job well

jól végzi a munkáját

8. earn one’s living as ...

…-ként keresi a kenyerét

9. get a bonus

jutalmat kap

10. fill in a form

kitölt egy űrlapot

11. get a job

állást kapni

12. get a pay rise

fizetésemelést kapni

13. look for a job

állást keresni

14. take leave

búcsút venni

15. take over from sy

átvenni a munkát vkitől

16. the job involves …

az állás/munka az következőkből áll: …

17. work for a company

vállalatnál dolgozni

18. work long hours

sokáig dolgozni

19. work on sg

vmin dolgozni

20. work shifts

váltott műszak

21. beautician

kozmetikus

22. solicitor / barrister

ügyvéd

23. chef

főszakács

24. ticket inspector

jegyellenőr

25. psychologist

pszichológus

