Mein Weg nach Deutschland
Podcast „Ankommen in der Berufswelt” („Hòa nhập vào thế giới nghề nghiệp“)

Từ vựng

Tập 5: Quản lý nhà hàng Nhung
das A und O: Việc chính, cơ sở, điều kiện cơ bản
die Schule abbrechen: Bỏ dở không học ở trường đến hết cấp học
ein Geschäft abschließen: Ký một hợp đồng, lập một thỏa thuận
jmd. aufmuntern: động viên một ai đó, khích lệ một ai đó
Verträge aushandeln: Đàm phán ký kết hợp đồng
betreiben: Hành nghề; trong bài: Quản lý một nhà hàng
die Bürokratie: Bộ máy hành chính trong một nước
ergattern: Nhận được, kiếm được một cái gì đó người ta nhất định muốn có
die Gastronomie: Phục vụ ăn uống cho khách hàng (ẩm thực)
die Gewerke: Những lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau trên công trường xây dựng
der Gewinn: Thu nhiều hơn đã chi (lãi)
die Hygienevorschriften: Quy định về vệ sinh; tất cả các doanh nghiệp làm việc với lương
thực, thực phẩm phải tuân thủ nghiêm nghặt các quy định vệ sinh; có nhiều tiêu chuẩn, v/d
như thực phẩm phải được bảo quản trong kho như thế nào, phải lau chùi như thế nào, …
die Kalkulation: Tính toán chi phí cho một sản phẩm
die Nageldesignerin: Một ngành nghề được đào tạo thêm; Người tạo dáng móng chăm sóc
tay, và chăm sóc móng hoặc tạo dáng cho móng

der Nebenjob: Một công việc làm thêm bên cạnh nghề nghiệp; Người ta được phép thu nhập
thêm 450 Euro một tháng và không phải đóng thuế
Pi mal Daumen: khoảng chừng
die Rechtsanwaltsfachgehilfin: Một nghề đào tạo với thời gian đào tạo 3 năm; chương trình
đào tạo bao gồm tất cả các công việc trong một văn phòng luật sư (nhân viên chuyên môn giúp
việc cho luật sư)
rote Zahlen schreiben: Thua lỗ
der Schnellimbiss: Tại đó người ta mua đồ ăn được chế biến đơn giản và để ăn nhanh (quán ăn
nhanh)
die Selbstständigkeit: Một người không làm việc trong một doanh nghiệp nữa và có thể tự do
ấn định thời gian làm việc của mình (hành nghề độc lập)
der Sommelier: Một người bán rượu vang
die Spesen: Chi phí khi người ta đi công tác (v/d cho ăn uống và khách sạn); là người hành nghề
độc lập người ta có thể trừ khoản chi phí này đi trước khi tính thuế
die Steuer: Khoản tiền nộp cho nhà nước (thuế)
der Umsatz: Doanh thu

