
Lauri töövestlusel           Tööleht 15.4 
 

1. Vaata videot „Lauri tööintervjuul“  
2. Soorita e-harjutused nr 15.4.1, 15.4.2 ja 15.4.3.  
3. Loe. 

Lauri leidis internetist töökuulutuse. Ta saatis tööandjale CV.  Tööandja kutsus ta töövestlusele. 
 

Lauri:   Tere. Mina olen Lauri.  
Tööandja:  Loen siin sinu CV-d. Tundub, et ehitustöö huvitab sind?  
Lauri:   Huvitab. Kui ma laps olin, siis ehitasin koduaeda kolm onni. Nagu „Kolme põrsakese“ 

muinasjutus. Ise tegin projektid ja ise ehitasin majad.  
Tööandja: Nii-nii. Huvitav. Kas mõni nendest majadest ka püsti jäid?  
Lauri:  Jäi. Isegi õlgedest maja püsis kaks aastat. 
Tööandja: Selge. Mida ootate meie pakutavalt töökohalt? 
Lauri:   Ootan huvitavat tööd, head meeskonda ja väärilist palka.  
Tööandja: Töö on huvitav, meeskond on hea. Palk sõltub sinust enesest. Mis on su tugevad küljed?  
Lauri:  Ma arvan, et kiire õppimisvõime ja rahulik iseloom. Ja huvi töö vastu.  
Tööandja: Mida sa oled valmis juurde õppima, et selles ametis veel parem olla? 
Lauri:   Inglise keelt. Seda läheb ikka vaja. 
Tööandja: Tubli-tubli. Millega vabal ajal tegeled? 
Lauri:   Käin jõusaalis ja mängin korvpalli. Täna lähen Tartu meeskonna mängu ka vaatama.  
Tööandja: Ohhoo! Nii, et spordipoiss! Mul on ka sellele mängule pilet! Ega siis midagi. 

Tere tulemast meie Tare-Tarekese meeskonda!  
 

      4. Vasta küsimustele. 
1. Kust leiab Lauri töökuulutuse? 
2. Mille saatis Lauri tööandjale? 
3. Mida ootab Lauri uuelt töökohalt? 
4. Millest sõltub Lauri palk? 
5. Mis on Lauri tugevad küljed? 
6. Mis on Lauri huvialad?  
7. Kas Lauri saab tööd? Miks?  

 
       5. Leia tööandja küsimustele vastused.  
       6. Paaristöö. Koostage dialoog: Tööandja - tööotsija 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(mulle) tundub −  мне кажется 
kandideeri/ma, -n −  кандидировать на место 
püsti jääma/püsima −   стоять/ устоять на ногах 
õled, õlgede −  солома 
vääriline palk −  достойнaя зарплата 

sõltub endast − зависит от себя 
õppimisvõime − способность учиться 
parem − лучше 
tugevad küljed – положительные стороны  
meeskonnatöö – командная работа 

1. Kust Te leidsite infot selle töö kohta? 
2. Miks kandideerite meie juurde? 
3. Mida teete vabal ajal? 
4. Mis on Teie tugevad küljed? 
5. Mida soovite juurde õppida? 

1. Otsisin tööd internetist, 
ajalehest. Sõber soovitas seda 
töökohta. 

2. Ma otsisin seda tööd. 
Mulle meeldib see töö. 
Mind huvitab see töö.  
Ma õppisin seda ametit kutse- / ülikoolis. 

3. Mulle meeldib lugeda, reisida, 
korvaplli mängida, teatris käia, … 

5. Soovin saada töökogemusi juurde. 
Soovin õppida inglise / saksa / soome keelt. 
 

4. Olen kiire õppija.  
Olen rahulik.  
Mulle meeldib  meeskonnatöö. 
Olen kohusetundlik ja täpne.  
 

Nagu Kolme põrsakese muinasjutus - 
Kак в сказке Tри поросёнка. 
 

kandideerima – (töö)kohta taotlema 
 


