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 tworzyć

 ogłaszać
 ogłoszenie; komunikat

 Tworzymy nowe miejsca pracy.
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 stanowisko

 wolne stanowisko

 Jest odpowiedni na stanowisko

 Mamy wolne stanowisko asystenta

kierownika produkcji.

kierownika.
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 dawać ogłoszenie

 preferowany

 ogłoszenie

 najchętniej; najlepiej

 ogłoszenie o pracy

 Potrzebujemy nowego pracownika,
najlepiej inżyniera.
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 zatrudniać; najmować

 prowadzić nabór
 rekrutacja (pracowników)

 Zatrudniliśmy nową sekretarkę.

 Przyjmiemy nowy personel.
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 kryterium

 niezawodny; rzetelny

 kryteria

 niezawodność; rzetelność

 Kto spełnia kryteria?
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 to announce

 to create

[ə`nauns]

[krɪ`eɪt]

 an announcement

 We create new jobs.

[ə`naunsmənt]
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 an opening

 a position

 We have an opening for the position

 He’s suitable for the position

[`əupənɪŋ]

[pə`zɪʃn]

of assistant to the manager.

of production manager.
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 preferable

 to advertise

 preferably

 an advertisement

 We need a new worker, preferably

 a job advertisement

[`prefrəbl]

[`ædvətaɪz]

[`prefrəblɪ]

an engineer.

[əd`və:tɪsmənt]
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 to recruit

 to hire

[rɪ`kru:t]

[`haɪə]

 recruitment

 We hired a new secretary.

[rɪ`kru:tmənt]

 We’ll recruit new staff.
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 reliable

 a criterion

 reliability

 criteria

[rɪ`laɪəbl]

[kraɪ`tɪərɪən]

[rɪˌlaɪə`bɪlətɪ]

[kraɪ`tɪəriə]

 Who meets the criteria?
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 kształcić

 szkolić

 wykształcenie

 szkolenie; praktyka

 dobrze wykształcony

 dobrze wyszkolony
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 piśmienny

 ukończyć uczelnię
 ukończenie uczelni

 umiejący posługiwać się
komputerem

 Ukończyłem Uniwersytet

Warszawski w 1990 roku.
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 stopień naukowy

 dyplom; świadectwo

 stopień magistra
 Ukończyłem ekonomię.

 dyplom ukończenia kursu
marketingu
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 znajomość; wiedza

 podstawowy

 znajomość języka francuskiego
 szczegółowa wiedza z zakresu

 podstawy języka włoskiego
 podstawowa wiedza z zakresu

ekonomii

prawa
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 płynny; biegły

 doświadczenie; praktyka
 doświadczony

 Płynnie mówię po niemiecku.

 Mam duże doświadczenie
w sprzedaży.
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 to train

 to educate

 training

 education

 well-trained

 well-educated

[treɪn]

[`edjukeɪt]

[`treɪnɪŋ]

[ˌedju`keɪʃn]
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 to graduate

 literate

[`græʤueɪt]

[`lɪtrət]

 graduation

 computer literate

[ˌgræʤu`eɪʃn]

 I graduated from Warsaw University
in 1990.
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 a diploma

 a degree

 a diploma in marketing

 a Master’s degree
 I have a degree in economics.

[dɪ`pləumə]

[dɪ`gri:]
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 basic

 knowledge

 basic Italian
 basic knowledge of law

 knowledge of French
 detailed knowledge of economics

[`beɪsɪk]

[`nolɪʤ]
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 experience

 fluent

[ɪk`spɪərɪəns]

[`flu:ənt]

 experienced

 I’m fluent in German.

[ɪk`spɪərɪənst]

 I have considerable experience
in sales.
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