
21
www.jezykiobce.pl

LEKCJA 3

Dialog 1 Szukam pracy

– Hey, do you know where I could find a job? I’ve finally found  
an apartment, so I need a better job!

 Cześć, czy wiesz, gdzie mógłbym znaleźć pracę? Mam nareszcie mieszkanie, 
więc potrzebuję lepszej pracy.

– Are you looking for a similar position to your last job?
 Czy szukasz czegoś podobnego do swojej ostatniej pracy?
– Yes, I’d like to move up in my career.
 Tak, chciałbym rozwijać się w tej branży.
– Perhaps some of your former business rivals have offices here?
 Może ktoś z twojej byłej konkurencji ma biuro w tym mieście?
– Yes, I believe there are a few. I can look them up online and see if 

they’re taking people on.
 Tak, wydaje mi się, że niektórzy z nich mają. Mogę ich wyszukać w Internecie 

i sprawdzić, czy prowadzą rekrutację.
– Good idea. Internet sites are a great place for finding jobs.
 Dobry pomysł. Strony internetowe to świetne miejsca, aby znaleźć pracę.

Dialog 2 Przedstawianie nowego współpracownika

– George, I’d like you to meet Susan. This is Susan’s first day working 
here.

 George, poznaj Susan. Susan jest dziś pierwszy dzień z nami w firmie.
– Nice to meet you, Susan, welcome to the team.
 Miło cię poznać, Susan, witamy w zespole.
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Lekcja 3 W pracy

Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później  
z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami.
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– Susan is our newest Sales Representative. George is our Sales Manager, 
Susan, so he will be your direct supervisor.

 Susan jest naszą nową pracownicą w dziale sprzedaży. George jest managerem 
działu, Susan, więc będzie twoim bezpośrednim przełożonym.

– You’ll have a fair amount of independence, Susan, but I do ask all of 
my Representatives to meet a weekly quota.

 Będziesz pracowała dosyć niezależnie, Susan, ale wymagam od wszystkich 
przedstawicieli w dziale, aby wyrobili cotygodniową normę.

– Susan used to work with sales at ‘Home Technology’, so I’m sure she’ll 
have no trouble getting used to the way we do things here.

 Susan wcześniej pracowała w dziale sprzedaży firmy „Home Technology”, więc 
jestem pewna, że bez problemu przyzwyczai się do pracy tutaj.

Dialog 3 Organizowanie imprezy integracyjnej

– I’ve volunteered to organise a team-building event for my office next 
week.

 Zgłosiłam się na ochotnika do zorganizowania imprezy integracyjnej zespołu 
w moim biurze w przyszłym tygodniu.

– My office is always far more productive after team-building events.
 U mnie w biurze zawsze jesteśmy bardziej wydajni po imprezach integracyjnych.
– Really? What do you do?
 Naprawdę? A co takiego na nich robicie?
– We dedicate a whole day a month to working on communication and 

planning. It’s a great opportunity to break down any barriers between 
the departments.

 Przeznaczamy jeden dzień w każdym miesiącu, aby popracować nad przepływem 
informacji i planowaniem. Jest to świetny sposób na przełamanie barier między 
działami.

– I don’t know if I have time for something like that, but it sounds great.
 Nie wiem, czy mam czas na coś takiego, ale brzmi to fantastycznie.
– Well, you can always hire an outside consultant to lead a team-building 

event. That’s what we do.
 Zawsze możesz zatrudnić doradcę z zewnątrz, aby poprowadził takie zajęcia. 

My to tak robimy.
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