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Aukkosuomennos

Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Kesäksi töitä
 vapaa-ajan ohjaajia

Etsitään dynaamisia, iloisia henkilöitä, 
. Arvostetaan  

ohjatusta toiminnasta aikuisille ja lapsille.
Tarjotaan  hyvällä palkalla. 

 ovat ilmaisia.

Edellytetään:

–  ja arvostetaan saksan ja 
venäjän kielen osaamista
– kykyä 
– erinomaista 

, ole hyvä ja lähetä kuvallinen ansioluettelosi 
seuraavaan osoitteeseen: manuel.vega@bahiaoeste.es.

mailto:manuel.vega@bahiaoeste.es
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Hyvä vastaanottaja,
 viitaten www.trabajando.es sivustolla julkaistuun ilmoitukseen, 

jolla etsitte matkailijoille vapaa-ajanohjaajia ensi kesäksi.
Olen todella kiinnostunut  Bahia Oeste 
-hotellissanne ja  Skype-haastattelussa ja 
kertoa teille itsestäni lisää. Mielestäni  
ja olisin iloinen saadessani jatkaa oppimista kanssanne.

Olen iloinen suomalainen tyttö,  ja urheilusta, 
etenkin jalkapallosta. Tykkään  
ja työskennellä ryhmässä. Minulla on  ja 
olen järjestänyt pienemmille juhlia koulussa sekä  

. Tykkäisin kovasti työskennellä 
hotellissa lasten kanssa ja  ja sen lisäksi 
laulaa ja tanssia . Se olisi ilo minulle.

Toisaalta minun täytyy , että minulla ei ole kokemusta 
työskentelystä aikuisten vapaa-ajan ohjaajana, mutta  
ja olen , että suoriutuisin siitä erinomaisesti. Haluaisin oppia aikuisten 
vapaa-ajan ohjaajana toimimisesta kanssanne. Olen varma, että haluni työskennellä 

 kokemuksen puutteeni aikuisten ohjaamisessa.
, puhun sujuvasti espanjaa, suomea ja 

englantia ja, kuten CV:stäni näkee, minulla on myös perustiedot ruotsista ja saksasta.

, kohteliain terveisin.

Venla Laine

http://www.trabajando.es


UNiDAD  8

ESTRELLAS 2 

Aukkosuomennos • Vastaukset

Kesäksi töitä

Tarvitaan vapaa-ajan ohjaajia

Etsitään dynaamisia, iloisia henkilöitä, jotka kykenevät työskentelemään ryhmässä.
Arvostetaan aikaisempaa kokemusta ohjatusta toiminnasta aikuisille ja lapsille. 
Tarjotaan kolmen kuukauden sopimus hyvällä palkalla. Ylläpito ja majoitus ovat ilmaisia.

Edellytetään:

– erinomaista englannin kielen taitoa ja arvostetaan saksan ja venäjän kielen osaamista
– kykyä puhua yleisön edessä
– erinomaista tanssi- ja laulutaitoa

Jos täytät vaatimukset, ole hyvä ja lähetä kuvallinen ansioluettelosi seuraavaan 
osoitteeseen: manuel.vega@bahiaoeste.es

Hyvä vastaanottaja,

Kirjoitan teille viitaten www.trabajando.es sivustolla julkaistuun ilmoitukseen, jolla etsitte 
matkailijoille vapaa-ajan ohjaajia ensi kesäksi.
Olen todella kiinnostunut työstä, jota tarjoatte Bahia Oeste hotellissanne ja haluaisin 
tutustua teihin Skype-haastattelussa ja kertoa teille itsestäni lisää. Mielestäni täytän 
kaikki vaatimukset ja olisin iloinen saadessani jatkaa oppimista kanssanne.

Olen iloinen suomalainen tyttö, joka tykkää luonnosta ja urheilusta, etenkin 
jalkapallosta. Tykkään olla ihmisten keskellä (kirj. ympäröimä) ja työskennellä ryhmässä. 
Minulla on kokemusta lasten hoitamisesta ja olen järjestänyt pienemmille juhlia 
koulussa sekä ollut johtajana paikkakuntani partiolippukunnassa. Tykkäisin kovasti 
työskennellä hotellissa lasten kanssa ja saada heidät nauramaan ja sen lisäksi laulaa ja 
tanssia kaikki yhdessä. Se olisi ilo minulle.

Toisaalta minun täytyy tunnustaa teille, että minulla ei ole kokemusta työskentelystä 
aikuisten vapaa-ajan ohjaajana, mutta haluaisin kovasti ja olen vakuuttunut, että 
suoriutuisin siitä erinomaisesti. Haluaisin oppia aikuisten vapaa-ajan ohjaajana 
toimimisesta kanssanne. Olen varma, että haluni työskennellä voisi kompensoida 
kokemuksen puutteeni aikuisten ohjaamisessa.
Mitä tulee kielitaitooni, puhun sujuvasti espanjaa, suomea ja englantia ja, kuten CV:stäni 
näkee, minulla on myös perustiedot ruotsista ja saksasta.

Vastaustanne odottaen, kohteliain terveisin.

Venla Laine

mailto:manuel.vega@bahiaoeste.es
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