
Expressions with JOB Study the examples wth your partner. 
 

She hated her job as a typist. ●Hän inhosi konekirjoittajan työtään. 

 

My friends are already applying for summer jobs. ●Ystäväni hakevat jo kesätyöpaikkoja. 

 

He's out of a job. ●Hän on työtön. 

 

a full-time job ●kokopäivätyö 

 

a part-time job ●osa-aikatyö 

 

a job interview ●työhaastattelu 

 

She's done a fantastic job. ●Hän on tehnyt aivan upeaa työtä. 

 

It's your job to clean the windows. ●Ikkunoiden peseminen on sinun tehtäväsi. 

 

a bank job ●pankkiryöstö 

 

Mary's had a nose job. ●Mary on ollut nenäleikkauksessa. 

 

Have you bought one of those Bluetooth jobs? ●Oletko ostanut sellaisen Blutooth-vehkeen? 

 

Here, these scissors should do the job. ●Tässä, nämä sakset sopivat hommaan varmasti. 

 

He learned his trade on the job. ●Hän oppi hommansa työtä tehdessään. 

 

while looking I found this and it's just the job ●etsiessäni löysin tämän ja se on juuri mitä tarvitsen 

 

Hadn't it occurred to him that the whole thing could be 

 a put-up job to get his wife over to Ireland? ●Eikö hänen mieleensä ollut juolahtanut, että koko   

    juttu saattoi olla juoni hänen vaimonsa saamiseksi Irlantiin? 

 

Someone had made a good job of disguising the fact. ●Joku oli salannut seikan huolella. 

 

He said she had a job of work to do for which she was paid. ●Mies sanoi, että hänellä on työ tehtävänä, josta hänelle maksetaan. 



 

I was dressed warmly, and a good job, too,  

otherwise I would have frozen to death. ●Olin onneksi pukeutunut lämpimästi, muutoin olisin jäätynyt hengiltä. 

 

Careers Service is just the Job. ●Uraneuvontaa todella tarvitaan. 

 

Women across Iceland walked off the job to protest  

wage differences between men and women. ●Naiset eri puolilla Islantia menivät lakkoon vastalauseena miesten ja naisten

    välisille palkkaeroille. 

 

Council worker was suspended over jobs for the boys claim. ●Kunnan työntekijä pidätettiin virasta hyvä veli -syytöksen takia. 

 

He was being paid to work, wasn't he, not to lie down on the job? ●Hänellehän maksettiin työstä eikä laiskottelusta, vai mitä? 

 

Prolonged sub-freezing temperatures did a job on it. ●Pitkittyneet pakkaset tekivät siitä selvää. 

 

My ex really did a job on me. ●Eksäni todella loukkasi minua. 

 

They fall down on the job of keeping the streets clean. ●He epäonnistuvat tehtävässään pitää kadut siisteinä. 

 

I had a job getting up this morning. ●Tänä aamuna oli tosi vaikea nousta ylös. 

 

Orders are orders, it's more than your job's worth to challenge them. ●Määräykset ovat määräyksiä, ei maksa vaivaa uhmata niitä. 

 

I gave that up as a bad job years ago. ●Luovuin siitä ajanhaaskauksena jo vuosia sitten. 

 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hanki tuo loistava ohjelma myös lukionjälkeisiä opintoja ajatellen.) 
 


