Interkulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland
”Du & Sie”


Det er normalt i Tyskland at benytte ”Sie” og ”efternavn”, når du taler med dine kollegaer eller chefen.



Vær opmærksom på, at chefen ofte siger ”du” og ”fornavn” til dig, mens du benytter ”Sie” og ”efternavn” til
ham/hende.



Undtagelser: Du må godt benytte ”du” og ”fornavn”, hvis nogen præsenterer sig kun med fornavn for dig (det er
ofte tilfældet med jævnaldrende), og hvis nogen tilbyder, at du godt må sige ”du” til ham eller hende.





Man siger ikke så meget tak som i Danmark. Det er simpelthen ikke almindeligt i Tyskland.
Man plejer også at sige tingene mere direkte (f.eks. luk vinduet!). I Tyskland er det ikke uhøfligt.
Folk er også meget direkte med kritik, eller hvis de synes, du har gjort noget forkert, sådan gør man her.

Tak

Arbejdstid


Pauserne er ikke inkluderet i arbejdstiden. Det vil sige, pausetiden kommer udover de 8 timers arbejdstid.



Overarbejde er næsten normalt i Tyskland og bliver som regel betalt af virksomheden, eller man får mulighed
for afspadsering.



Det er normalt, at man først står og kigger, når man begynder med praktikken. Som regel starter man først med
at arbejde i den anden uge. Men du må også gerne fortælle dine kollegaer, at du gerne vil arbejde med noget,
så prøver de at finde noget til dig.



Det er vigtigt at du selv tager initiativ!

Godt at vide


Man skelner mere mellem privat og job i Tyskland, det vil sige, man taler ikke så meget om private ting med
hinanden. Det har ikke noget med dig at gøre.



For at lære en masse, er det vigtigt at stille mange spørgsmål. Det viser din interesse og din motivation.



Hvis du godt kan lide kollegaerne og arbejdet, er det måske en god ide at have noget med for dem den sidste
arbejdsdag (chokolade, kage eller en anden lille ting).
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