Vaardigheden
In deze dialoog hebben Matthew en Valerie een discussie over
studiekeuzes en de impact ervan op hun latere job.

Dialoog
Matthew: The problem with graduates, is that their paper
qualifications might be good, but they have no work experience
whatsoever. They don’t know how business works.
Valerie: I do have to disagree with that. Education teaches
people how tot hink, not prepared hem for a particular job.
Last year a friend of mine graduated from UCLA in philosophy
and he’s doing good.
Matthew: Aha, that is a very interesting subject, but for he
companies it’s more useful to train as a scientist, chemist or
computerspecialist.
Valerie: Yes, I understand your point of view, but we don’t
just need scientists, etc. We also need people who can think
out of the box or are good at managing. These people can
become good managers through in-house training courses which
the company also puts a lot of money into management
development and managementtraining, …
Een vaardigheid of skill is een competentie om ergens goed in
te zijn. Je hebt het vermogen verworven en geoefend waardoor
je bekwamer geworden.
Jobs, en de personen die het uitoefenen kunnen als volgt
beschreven worden:
Unskilled -> Semi-skilled -> Skilled -> Highly skilled
Onbekwaam è tamelijk bekwaam è bekwaam è zeer bekwaam

De manier waarom je deze woorden gebruik gebeurt als volgt:
Skilled at/in (zelfstandig naamwoord)
Bv. Skilled at electronics, managing, communicating(woorden
met -ing)
Een andere manier om dit uit te drukken is “to be good with
computers, people, numbers, …”
Te onthouden:
Deze woorden worden vaak gebruikt in vacatures. Een bedrijf is
op zoek naar:
Proactive, self-motivated of self-driven: zijn proactief,
gedreven en gemotiveerd
Organized,
methodical,
methodologisch, plannen

systematic:

georganiseerd,

Computer-liturate: goed zijn met computers
Numerate: cijfermatig inzicht
Motivated: gemotiveerd zijn in wat je doet
Team player: samenwerken in een team

Zelfstudie – oefening
Denk jij nu eens na over welke eigenschappen het meeste bij
jou passen. Dit is maar het tipje van de ijsberg qua
benamingen van vaardigheden, dus ga zeker eens naar onze
volledige cursussen kijken. Schrijf een Engelse tekst in de
comments hieronder. Wij verbeteren dit graag!

