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Beroepen    
Profissões 

	

	
Você trabalha em quê? 
Wat voor werk doe je? 

 
Ik werk voor mezelf. (man) Eu trabalho para mim mesmo. 
Ik werk voor mezelf. (vrouw)  
Ik werk vanuit thuis.  
Ik heb een eigen zaak.  
Ik ben zelfstandig ondernemer. (man)  
Ik ben zelfstandig ondernemer. (vrouw)  
Ik heb een deeltijd baan.  
Ik heb een voltijd baan.  
Ik ben werkloos.  
Ik ben stagiair.  
Ik ben met pensioen.  
Ik ben een huisvrouw.  
Ik ben docent/leraar.  
Ik ben docente/lerares.  
Hij is kunstenaar.  
Zij is kunstenares.  
Hij is acteur.  
Zij is actrice.  
Hij is ober.  
Zij is serveerster.  
Hij is zanger.  
Zij is zangeres.  
Hij is kok.  
Zij is kokkin.  
Hij is verpleger.  
Zij is verpleegster.  
Hij is arts.   
Zij is arts.  
Hij is kapper.  
Zij is kapster.  
Hij is administratief medewerker.  
Zij is secretaresse.  

 


