
Projektdansk – Arbejde
Gæt et job

Lyt til interviewet, og skriv navnet 
på jobbet.

Interview 1

Kvinde: Hvor kommer du fra?
Mand:  Jeg kommer fra Tyrkiet.
Kvinde:	 Hvor	længe	har	du	arbejdet	for	dit	firma?
Mand:  Åh, ca. tre år.
Kvinde:  Hvad kræver dit job?
Mand:  Man skal have erhvervskørekort. Og så skal man have en ren 
   straffeattest. Man skal også arbejde i weekenden eller om aftenen. Det     
   kan jeg ikke lide.

Interview 2

Kvinde: Hvordan er din hverdag?
Mand:  Vi har åbent fra klokken 7.00 til 18.00 hver dag. Vi har lukket om søndagen. 
Kvinde:  Hvorfor har I åbent så tidligt?
Mand:  Mange mennesker cykler til arbejde. Så de kommer og henter deres cykler, før de tager af  
   sted på arbejde. Det er en god service, vi yder, synes jeg.
Kvinde: Er du alene i butikken?
Mand:  Nej, jeg har en lærling, der hjælper mig fra klokken 8.00 til 14.00. 
   Der er mange ting, han skal lære om cykler og mekanik.

Interview 3

Kvinde: Hvor længe har du haft dit job?
Mand:  Åh! Ca. tre måneder.
Kvinde: Hvad er dine arbejdstider?
Mand:   De skifter meget. Jeg arbejder typisk fra klokken 16.00 til 20.00. Jeg     
   går i skole om dagen. Jeg læser til pædagog. Vi har mest travlt mellem klokken 16.00 og  
   19.00, fordi alle skal købe ind. Det kan være meget stressende. Alle skal hjem og lave mad.

Interview 4

Kvinde: Er du ejeren?
Mand:  Ja, det er jeg.
Kvinde: Hvor længe har du været selvstændig?
Mand:  Åh! I et par år, tror jeg. Jeg havde mit eget pizzeria før. Jeg sparede     
   nogle penge op og købte så den her kiosk.
Kvinde: Er det spændende?
Mand:  Det synes jeg. Man skal have styr på en masse ting: Regnskab, varer, levering, 
   tipsmaskinen osv.
Kvinde:  Hvad kan du ikke lide ved dit job?
Mand:  Arbejdstiderne. Jeg åbner butikken klokken 8.00 om morgenen og har fri ved en 2-tiden  
   om natten. Det er hårdt. Min kone siger, jeg er gift med mit job.



Projektdansk – Arbejde
Interview 5

Mand:  Er du ejeren?
Kvinde: Nej, det er min fars butik. 
Mand:  Hvornår lukker I i dag?
Kvinde: Klokken 16.00. Vi åbner klokken 5.00 om morgenen. Så man skal    
   være morgenfrisk. Min far starter klokken 24.00 – om natten altså. Jeg    
   møder klokken 4.00 og stiller varerne på plads. De første kunder    
   kommer klokken 6.00. Det er typisk rengøringsfolk eller 
   taxachauffører. 
Mand:  Kan du nævne én positiv ting ved dit job?
Kvinde: Jeg får gratis morgenmad.

Interview 6

Kvinde: Er du ikke træt?
Mand:  Jo, jeg stod op klokken 2.00 i morges. Jeg trænger til at komme hjem    
   og sove.
Kvinde: Hvad kræver dit job? 
Mand:	 	 Man	skal	være	fleksibel.	Nogle	gange	arbejder	jeg	om	aftenen,	når	alle			 	
   kontorfolk har fået fri. Andre gange skal jeg op klokken 2.00 ligesom i    
   dag. Man skal også være god til at samarbejde med sine kolleger. 
Kvinde:	 Kræver	dit	job	nogen	bestemte	kvalifikationer?
Mand:  Nej, jeg var på kursus sidste år. Vi skulle lære en masse om, hvordan    
   man undgår rygskader. Vi lærte også noget om       
   farlige rengøringsmidler og nye redskaber. Det var ret spændende.


