
VORSTELLUNGSGESPRÄCHE

die Botschaft, -en – przekaz, wiadomość
die Leistungsmotivation – motywacja do osiągnięć
rüberbringen – przekazać, przynieść
Warum sollen wir uns für Sie entscheiden? – Dlaczego mielibyśmy się na 
Panią/Pana zdecydować
die Schwäche – słaba strona
die Stärke – mocna strona
naschen – podjadać, zajadać się słodkościami
die Ungeduld – niecierpliwość
parat → eine Antwort parat haben: mieć gotową odpowiedź
preisgeben – pochwalić się
etw. hat sich verbraucht – to się zużyło

das Stellengesuch

der/die Unternehmer/in – przedsiębiorca
das Stellenangebot – ogloszenie o pracy
das Stellengesuch – ogłoszenie o poszukiwaniu pracy
Initiative ergreifen – podjąć inicjatywę
verzichten – zrezygnować (auf + Akk. – z czegoś)
vertrauen – ufać
die Unterlagen – dokumenty

Unangenehme Fragen

der Zettel, -  –  kartka
Was würden Sie sich wünschen – co by Pan/Pani sobie życzyła
quälen – dręczyć, męczyć
ein geduldiger Mensch – cierpliwy człowiek
Springen Sie aus der Fasson! – dosł: wyskoczyść z fasonu, wyjść poza schemat
aus der Ruhe bringen – wyprowadzić z równowagi
gelassen – opanowany
hinbekommen = hinkriegen – dać radę, zrobić
zögern – wahać się, zwlekać
Das kann ich nicht nachvollziehen – tego nie mogę zrozumieć

Stärken und Schwächen

das Bewusstsein – świadomość
Bereiten Sie sich auf Ihre Rolle vor – Proszę się przygotować do swojej roli
der Gegenüber – osoba siedząca naprzeciwko
der Arbeitsmarkt – rynek pracy
die Herausforderung – wyzwanie
der Problemlöser – coś co rozwiązuje problem



Die richtige Einstellung

Mag sein – może i tak być
der Unternehmer – przedsięborca
die Herausforderung – wyzwanie
der Problemlöser – osoba rozwiązująca problem
das Dienstleistungsangebot – oferta usług
der Arbeitgeber - pracodawca

Weil Sie es wert sind

das Stichwort – hasło
der Bittsteller – petent
der Heilsbringer – wybawca
Sie wissen die Lösung auf das Problem – Pan/Pani zna rozwiązanie problemu
Ihr Kunde ist Auftraggeber  - Pana/ni klient jest zleceniodawcą
 
Stichwort Potenzialanalyse

um eine befridigende Antwort zu finden – żeby znaleźć zadowalającą odpowiedź
stecken in – znajdować się w, tkwić w
Was steckt in mir? – Co jest / kryje się we mnie?
die Überlegung – przemyślenie
Wenn Sie ein Jahr zum Leben hätten – Jeżeli miałąby Pani/Pan rok życia
sich verabschieden von – pożegnać się z 
alles Geld zur Verfügung haben – mieć wszystkie pieniądze do dyspozycji
sich beschäftigen mit – zajmować się czymś
anpacken – zabierać sie za coś, działać
Hauptaugenmerk auf etwas konzentrieren – koncentrować na czymś całą swoją 
uwagę
es kommt auf etw. an – od czegoś zależy
die bewusstseinsmäßige Arbeit – świadoma praca


	VORSTELLUNGSGESPRÄCHE
	Unangenehme Fragen
	Stärken und Schwächen
	Die richtige Einstellung
	Weil Sie es wert sind
	Stichwort Potenzialanalyse


