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Kursistnr.:__________

Kursistark
Skrivning, Opgave 1

Opgave 1
Du har læst en annonce om et job som butiksmedhjælper i Netto, 15 timer om ugen. Netto
vil gerne have jobansøgningen pr. e-mail. Du vil skrive en ansøgning.
Opgave:

Skriv jobansøgningen.
Du skal indlede og afslutte på en passende måde.
Du skal fortælle
•
•
•
•

Tid

lidt om dig selv
hvordan det går med at lære dansk
erfaringer fra andre job du har haft
hvorfor du søger jobbet.

15 minutter.
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Opgave 2
Instruktion: Du har fået brevet her nedenfor. Læs brevet og skriv et svar.
• Du skal svare på spørgsmålene i brevet
• Du skal indlede og afslutte brevet på en passende måde.
Alle ordbøger er tilladt.
Tid: 30 minutter
Østerbro den 1. september 2004
Kære ……………
Min kollega, Hans Knudsen-Bilborg, som du også kender, har fortalt mig, at du ofte rejser
til New York (eller en anden by du kender bedre) og derfor kender byen godt.
Min mand og jeg skal på vores første rejse til USA (eller et andet land) i oktober i år. Vi
har desværre kun en uge til at se byen. Vi ved godt, at det er alt for kort tid, så derfor er
det vigtigt at planlægge turen rigtig godt.
Derfor håber vi, at du har tid til at svare på nogle spørgsmål fra os.
Vi rejser med et rejsebureau, så vi har et sted at bo, men vi vil også gerne være lidt
uafhængige.
Er det en god idé at leje en bil? Hvad synes du er de 2 vigtigste ting, at se/gøre? Hvor
kan man spise godt, og hvad koster det?
Mange hilsner
Ingeborg Himmeløje
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