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Filmklubben franska 

Sous le fard (svenska) 

Innehåll 

1. Var befinner vi oss? Beskriv miljön. 

2. Det är Virginies första vecka på jobbet. Hur är den? 

3. Hur är situationen sex månader senare? 

4. Virginie blir stoppad av vakten när hon ska gå hem. Varför? 

5. Virginies situation vänder plötsligt. Vad beror det på? 

6. Vilka krav ställer Virignie på slutet? 

7. Vem är kvinnan bakom skrivbordet?  

 

Expressions importantes 
une formation   utbildning 

nous acueillons (accueillir) vi tar emot 

conseillère clintèle (f)  kundrådgivare 

conseiller   ge råd 

une pression professionelle en yrkesmässig press 

efficacité (f)   effektivitet 

on en vend pas assez !  vi säljer inte tillräckligt av det här 

la permission  tillåtelse 

surveiller   övervaka 

fouiller   leta igenom,visitera 

bien entendu  naturligtvis 

un temps plein  heltid 

virer   avskeda 

connasse (f)   idiot, fjolla 

salaud (m)   skitstövel  
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Diskutera 

1. Hur tycker ni att det är på Virginies arbetsplats? Hur borde det vara? Diskutera 

vilka regler som bör finnas på en arbetsplats, en skola etc för att alla ska trivas. 

Gör parvis en lista med regler som ni sedan presenterar för de andra i klassen. 

2. Hur förändras Virginie från att vara ung tjej till kvinna? Vad tycker ni om hennes 

förändring? Kan ni förstå den?  

3. På Floréa, företaget där Virginie arbetar, är pengarna det enda som räknas. 

Vad tycker ni om det? Vad kan konsekvenserna bli? Kan det finnas annat som 

är viktigt? Vad?  

4. Vilka egenskaper är viktiga hos en person för att skapa en bra stämning på t ex 

en arbetsplats eller en skola? Gör tillsammans en lista på egenskaper som ni 

tycker är viktiga. Motivera. 

 

 
Agera 

Anställningsintervju 

Dialog: 

En arbetsgivare tar emot en sökande för en anställning i företaget. Arbetsgivaren 

ställer frågor och den sökande svarar och beskriver sig själv. Det är arbetsgivaren 

som i slutänden bestämmer om den sökande ska få jobbet eller inte.  
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Välj bland följande uttryck: 

 

Arbetsgivaren/L’employeur 

Pourquoi voulez-vous travailler dans                               Varför vill du/ni arbeta i det här 

cette entreprise ?                                                             företaget? 

Quel est votre parcours scolaire ?     Vilken utbildning har du/ni? 

Quelle est votre expérience professionnelle ?    Vad har du/ni för yrkeserfarenheter? 

Quelles sont vos qualités ?     Vilka är dina/era positiva  

                                                                                        egenskaper? 

Quels sont vos projets d’avenir ?    Vilka framtidsdrömmar har du/ni? 

Votre profil est intéressant     Din/er profil är intressant 

Vous n’avez pas assez d’expérience    Du/ni har inte tillräcklig erfarenhet 

Vous avez le job, félicitations  !    Du/ni har fått jobbet! Grattis! 

Désolé(e), vous ne correspondez pas au job   Jag ledsen men du/ni har inte fått 
      jobbet. //Du/ni har inte det som krävs 

Quand est-ce que vous pouvez commencez ?  När kan du/ni börja? 

 

Den sökande/Le candidat 

Ce poste m’intéresse, parce que…  Den här platsen intresserar mig för att.. 

J’ai étudié … pendant … ans     Jag har studerat ... i ... år 

Je suis flexible   Jag är flexibel 

Je suis motivé(e)   Jag är motiverad 

Je suis ponctuel(le)   Jag är punktlig 

J’ai de l’expérience de...   Jag har erfarenhet av ... 

Vous pouvez me faire confiance  Ni kan lita på mig 

J’ai envie d’apprendre   Jag har lust att lära mig 

Dans quelques années, j’aimerais…  Om några år skulle jag vilja … 
    /skulle jag tycka om att … 


