Dialogue 2 – intermediate level

Tłumaczenie

Supervisor: It’s nice to see you David. I
think you have worked in our company
before, is it true?

Miło Cię widzieć Dawid. Wcześniej już chyba
pracowałeś w naszej firmie, czy to prawda?

David: Hello. Yes, it’s true, I worked in this
company last summer.

Witam. Tak to prawda, pracowałem w tej
firmie w trakcie zeszłorocznych wakacji.

S: Great, so we know you a little bit. Remind
me please. What were you responsible for
last year?

Świetnie, czyli trochę się już znamy.
Przypomnij mi za co byłeś odpowiedzialny w
tamtym roku?

D: At the beginning I was working in
packing, later on the production line, and
then in quality control.

W początkowym okresie pracowałem na
pakowaniu, a po przeszkoleniu na obsłudze
linii produkcyjnej i kontroli jakości.

S: And how long were you working in
quality control?

A jak długo pracowałeś na kontroli jakości?

D: Around a month. Altogether I was
working for the whole July, August and half
of the September.

Przeszło miesiąc, a łącznie cały lipiec
sierpień i połowę września

S: Right, now I remember.

Rzeczywiście. Już sobie przypominam.

D: I’ really glad to be working with You
again.

Bardzo się cieszę, że będę mógł znowu z
Wami współpracować.

S: How long are you going to stay with us
this time?

Jak długo zamierzasz z nami zostać tym
razem?

D: According to the agreement I am to be
here until the end of September, so two
months altogether.

Zgodnie z umową mam być tutaj do końca
września, czyli łącznie 2 miesiące.

S: And what are you going to do later?

A później, co zamierzasz robić?

D: I arranged with my employer in Poland to
go to Holland for 2 months, but in September
I should come back to Poland to get
permanent employment.

Umówiłem się z pracodawcą w Polsce, że
pojadę na 2 miesiące do Holandii, a od
października mam wrócić i dostać pracę na
stałe.

