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‘Oorsigleesoefening 

Aansoek doen vir werk.  

Skandeer (lees oorsigtelik) die volgende advertensies om ’n oorsig van elkeen te verkry. 

 

1. Benodig: Voltydse kantoorassistent. Aansoekers moet minstens 2 jaar ondervinding hê en 

60 woorde per minuut kan tik. Geen rekenaarvaardighede vereis nie. Doen persoonlik 

aansoek by Smit Broers Bpk, Kerkstraat 120.   

 

2. Op soek na ’n deeltydse posisie? Ons benodig 3 deeltydse winkelassistente wat saans kan 

werk. Geen ondervinding nodig nie, aansoekers moet tussen 18 en 26 jaar oud wees. Bel 366 

- 76564 vir meer inligting.  

 

3. Rekenaargeletterde assistente: Het jy ervaring met rekenaarwerk? Sou jy graag ’n voltydse 

pos by ’n opwindende nuwe maatskappy wou hê? Indien jou antwoord “ja” is, skakel ons 

gerus by 344-5487. 

 

4. Onderwyser benodig: Mbali Speelskool benodig 2 onderwysers om uit te help met klasse 

tussen 09:00 en 15:00. Aansoekers moet die gepaste kwalifikasie besit. Skakel met Mbali 

Speelskool in Durban vir meer inligting. 

 

5. Deeltydse werk beskikbaar: Ons soek na afgetrede volwassenes wat deeltyds oor naweke 

wil werk. Die werk behels die antwoord van telefoonoproepe en skakeling met kliёnte. Bel 

ons op 082 123 4567 vir meer inligting.  

 

6. Universiteitsposte beskikbaar: Die Universiteit van die Wes-Kaap is op soek na 4 

opleidingsassistente wat kan help met ekstra klasse vir voorgraadse studente. Aansoekers 

moet in een van die volgende rigtings gekwalifiseer wees: Politieke Wetenskap, Godsdiens, 

Ekonomie of Geskiedenis. Kontak die Universiteit van die Wes-Kaap vir meer inligting.   
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Watter advertensie pas by die volgende aansoekers?  

Kies slegs EEN posisie vir elke persoon. 

 

Annette Brink. Annette het onlangs afgetree en soek na deeltydse werk. Sy hou daarvan om 

met mense te werk, en geniet dit om in kliëntediens te werk. 

Die beste posisie vir Annette is  -- 5 –  

 

Jan de Wet. Jan het 2 jaar gelede ’n graad in Ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch 

behaal. Hy is op soek na ’n akademiese pos.  

Die beste posisie vir Jan is -- 6 –  

 

Margaret Lillian. Margaret is 21 jaar oud en soek na ’n deeltydse posisie om haar 

universiteitsgelde mee te betaal. Sy is slegs saans beskikbaar.   

Die beste posisie vir Margaret is -- 2 –  

 

Alice Fox. Alice is ’n opgeleide kantoorassistent met 6 jaar ondervinding. Sy het uitstekende 

tikvaardighede, maar weet nie hoe om ’n rekenaar te gebruik nie. Sy is op soek na ’n voltydse 

posisie.  

Die beste posisie vir Alice is -- 1 –  

 

Pieter van Zyl. Pieter het pas sy besigheidsgraad voltooi, het goeie rekenaarvaardighede en 

is ook ’n opgeleide kantoorassistent. Hy soek na sy eerste posisie en wil graag voltyds werk.   

Die beste posisie vir Pieter is  -- 3 –  

 

Vincent Tshabalala. Vincent werk graag met kinders en het ’n opleidingskwalifikasie van 

die Universiteit van KZN. Hy wil graag met jong kinders werk. 

Die beste posisie vir Vincent is -- 4 -- 

 

 


