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1. Read the text below and do the following exercises! 

Description of skill  

Wall and floor tiling refers to the laying of tiles of ceramics, mosaic and natural stone 

on walls, floors and staircases in houses, industrial and public buildings, churches, 

swimming pools, outside installations and façades to provide protective and decorative 

finishes. It also includes the construction of small walls and steps from bricks or blocks.  

Tilers work from diagrams and instructions. First, they measure the area and calculate 

the minimum number of tiles required. Next, they remove any existing covering. Then 

they prepare the surface - level the floor using sand and cement, or apply plaster if they 

tile a wall.  

Then they spread cement or adhesive with a trowel and lay the tiles in the desired 

pattern. They may have to cut tiles to fit around walls and obstacles.  

After the adhesive has dried, they fill the joints between the tiles with grouting cement. 

On large projects, tilers may work in teams. On smaller jobs, they often work alone.  

Experienced tilers may also specialise in one area of work, such as mosaics. They can 

work for specialist tiling firms, firms specialising in artistic work and for some building 

contractors. Many tilers are self-employed sub-contractors.  

 

In general, the work processes for the wall and floor tiler include:  

 

 

 

 

antities  
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Exercise 1. Match the words with the definitions. 

1. tool A, refers to a number of products quarried from the 

earth, used as building materials and decorative 

enhancements. These products include Granite, Marble, 

Limestone, Travertine, Slate, Quartzite, Sandstone, 

Onyx, and others. 

2. fix B, a substance used for sticking objects or materials 

together; glue 

3. natural stone C,  a device or implement, especially one held in the 

hand, used to carry out a particular function 

4. Health and safety D, regulations and procedures intended to prevent 

accident or injury in workplaces or public environment 

5. plaster E, fasten (something) securely in a particular place or 

position 

6. adhesive F, a soft mixture of sand and cement and sometimes 

lime with water, for spreading on walls, ceilings, or 

other structures, to form a smooth hard surface when 

dried 

7. watertight G, a small tool with a flat blade that is used for 

spreading and smoothing mortar or plaster 

8. trowel  H, closely sealed, fastened, or fitted so that no water 

enters or passes through 

 

   1. …..       2. …..      3. …..      4. …..      5. ….     6. …..       7. …..    8. ….. 
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Exercise 2. Answer the following questions! 

1. What are the typical workplaces of tilers?  

………………………………………………………………………………………. 

2. What is the first step in a tiler’s job?  

………………………………………………………………………………………. 

3. What is the third step? 

……………………………………………………………………………………… 

4. What is the fourth step? 

………………………………………………………………………………………….. 

5. What do they use to fill the joints between the tiles? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Practice vocabulary of the profession: 2: 

 

https://learningapps.org/display?v=pq64394oc19 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pq64394oc19
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Applying for a job: 

- you have to search for job advertisements 

- you have to choose one or more ads and apply for it/them by 

 writing a CV / résumé 

 writing a cover letter / letter of motivation 

 

Europass curriculum vitae, sample: 

Europass                            Curriculum vitae 

PERSONAL INFORMATION    Thomas Rockwood 

                                                    East way Road, 6, London, N18AL (United Kingdom) 

                   JOB APPLIED FOR     Carpenter 

            WORK EXPERIENCE     

                01/11/2015-Present       craftsman 

                                                              Mason & Mason, London, (United Kingdom) 

            01/10/2009-04/08/2015      craftsman 

                                                             Huber’s Co., Worcester (United Kingdom) 

EDUCATION AND TRAININGS  

           01/09/2012-15/06/2015   Certificate in carpentry 

                                                            Worcester College of Technology, Worcester (United Kingdom) 

          01/09/2009-15/06/2012      School leaving exam (GCSE in Britain) 

                                                            Galilei Technical College, London (United Kingdom) 

          01/09/2004- 15/06/2009     diploma in carpentry 

                                                            West London College, London (United Kingdom) 

              PERSONAL SKILLS   

                    Mother tongue(s)       English 

                    Other language(s)      

 Understanding Speaking Writing 
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Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

French     B1                         B1            B2                                                 B2 B1 

                     Levels: A1 and A2: Basic user – B1 and B2: Independent user –C1 and C2: Proficient user 

                    Common European Framework of Reference for Languages 

                Communication skills       Good communication skills 

                        Job-related skills       Ability to work independently, flexibility, reliability, team work. 

                   Digital competence 

                                                                        SELF-ASSESSMENT 

Information  
processing 

Communication Content 
Creation 

Safety Problem 
solving 

Independent User Independent user Basic user Basic user Independent user 

 

3 

 

Tile Setter Cover Letter, sample 

This tile setter job cover letter sample will help you to learn how to create, write and 

format a simple cover letter template for being able to build yours. View our simple 

cover letter example for tile setter. 

Tile Setter Related Example 

From / Sender 
 

- Applicant full name 

- Applicant Address 

- Applicant contact no. 

- Applicant email address 

To / Receiver 
 

- Employer title/Name 

- Employer position 

- Organization name 

- Organization address 

Date: 

Dear Hiring Manager, 

I would like to apply for the job of a "tile setter" position advertised on June 13, 2014; I 
enclosed my resume for your review. My work experience and duties cover all job 
requirements. 
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Your Requirements: 

Expert Tile Setter with at least 2 years of experience, excellent covers all position duties. 

My Matching Career Experience: 

For 3 years I worked as a Tile Setter. 

My Job Responsibilities were to: 

1) Lay tile installs cabinets in bathrooms 

2) Select colour of tile  

3) Lay out sheets of floor tile cuts backing to fit, using shears 

4) Apply adhesive to subfloor and wall with brush trowel 

5) Cut wall tiles to fit around tub fixtures, use hand cutter, and press tiles into place 

6) Wipe grout between tiles removes excess with wet sponge 

7) Select bathroom accessories from stock 

I appreciate your time taken to review. 

I look forward to being interviewed at your earliest convenience. Lots of thanks for your 
consideration and care. 

Sincerely, 
[ Sender/your name ] 

Enc: Resume 

4 
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You have seen the following job advertisement on the Internet: 

5 

 (CSCS cards provide proof that individuals working on construction sites have the appropriate training 

and qualifications for the job they do on site. By ensuring that the workforce is appropriately qualified 

the card plays its part in improving standards and safety on UK construction sites.) 

 

Your task: 

You want to apply for this job. Fill in the empty CV and write a cover letter. Use 

the blank form below. 

EXPERINECED TILERS are required for a project based in Newbury, Berkshire. 

Work will involve both floor and wall tiling, in a new apartment complex.  

You will need to be immediately available and have a CSCS card. 

 

Job type:  contract 

Location: Newbury 

Start date: ASAP 

Duration: 1 month 

Salary: £3 per hour 
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Europass                            Curriculum vitae 

PERSONAL INFORMATION …………………………………………………….. 

                                                 ………………………………………………….  

                   JOB APPLIED FOR    

………………………………………………………… 

            WORK EXPERIENCE     

                …………………………….. ……………………………………………… 

                                                               

EDUCATION AND TRAININGS  

           ………………………………         

………………………………………………….. 

 

              PERSONAL SKILLS   

                    Mother tongue(s)       ………………………………… 

                     Other language(s)     ……………………………………. 

 Understanding Speaking Writing 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

…………….                                                                             

                     Levels: A1 and A2: Basic user – B1 and B2: Independent user –C1 and C2: Proficient 

user 

                    Common European Framework of Reference for Languages 

                Communication skills       …………………………………………………………………… 

                        Job-related skills       ……………………………………………………………………. 

                   Digital competence 

                                                                        SELF-ASSESSMENT 

Information  

processing 

Communication Content 

Creation 

Safety Problem 

solving 
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Practice the vocabulary of workplace: 6, 7 

https://learningapps.org/display?v=pbd2j1pyc19 

 
7    https://learningapps.org/display?v=pexopok4t19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pbd2j1pyc19
https://learningapps.org/display?v=pexopok4t19
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 Job Interview 

Watch the following short job interview. 

https://www.youtube.com/watch?v=GmQLpNn1Mkk 8 

2019. 08.12. 

 

Job Interview: Questions and answers, sample  

 

1. Why do you want this job?        

 I feel that your company is (moving) in the right direction, and I would like to be 

a part of it. 

I have achieved certificates in (covering, so I would like to work as a tiler). 

2. Tell me about your previous work experience. 

I have worked both independently and as part of a team. 

3. How do people describe you? 

I am friendly, tolerant and easy to work with. 

4. What are your strengths? 

I often work in a busy environment.  

I am a team player. 

5. What are your weaknesses? 

I have to improve my English. 

6. What are your salary requirements? 

Your job advertisement mentioned a figure of £3 per hour. 

7. Do you have any questions for us?  

Yes. When can I start? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GmQLpNn1Mkk
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Pair work: Act out a similar dialogue. 

1. Why do you want this job?       

………………………………………………………………………….. 

2. Tell me about your previous work experience. 

…………………………………………………………………………… 

3. How do people describe you? 

…………………………………………………………………………… 

4. What are your strengths? 

……………………………………………………………………………. 

5. What are your weaknesses? 

……………………………………………………………………………. 

6. What are your salary requirements? 

…………………………………………………………………………….. 

7. Do you have any questions for us?  

…………………………………………………………………………….. 

 

Small talk 

At the beginning of a job interview, the interviewer asks you some personal questions. 

 

Read out the following mini dialogue. 

 

Interviewer: What’s your name? 

Interviewee: My name is Alex Frank. 

Interviewer: Where do you live? 

Interviewee: I live at 23 White Avenue, Oxford. 

Interviewer: How old are you? 

Interviewee: I am 21 years old. 

Interviewer: Who do you live with? 

Interviewee: I live with my girlfriend. 
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Interviewer: Do you have any children? 

Interviewee: No, I don’t.  

Interviewer: What do you like doing in your free time? 

Interviewee: I like fishing.  

Interviewer: I see. Now, let’s continue the interview. 

 

 

Now, work in pairs and act out a similar mini dialogue. 

 

Interviewer: What’s your name? 

Interviewee:  

Interviewer: Where do you live? 

Interviewee:  

Interviewer: How old are you? 

Interviewee:  

Interviewer: Who do you live with? 

Interviewee: 

Interviewer: Do you have any children? 

Interviewee:  

Interviewer: What do you like doing in your free time? 

Interviewee:   

Interviewer: I see. Now, let’s continue the interview. 
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Work health and occupational safety protection  

 Study the following work health and occupational safety protection pictures and icons. 

Occupational safety work clothes: 

 

hard hat 

protective gloves 

boots 

eye safety glasses  

hearing protector 

9 
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Some safety icons: 

 

No smoking:   

 

General danger:   

 

Construction site, newcomers are not allowed to enter  

10, 11, 12 

 

 

Exercise 3: What can you see in the pictures? Write on the lines. 

 

 1. __________________________________ 
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 2. _________________________ 

 

 

 3. _________________________ 

 

 4. __________________________ 

 

 5. ___________________________ 

 

 6. ___________________________ 
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 7. _________________________________ 

 

 8. _____________________________________ 

13, 14, 15, 16, 17 
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Vocabulary list: 

1 accessories alkatrészek, tartozékok 

2 adhesive  ragasztó 

3 advertisement hirdetés 

4 anchors fixtures  szerelvények 

5 applicant pályázó, jelentkező 

6 apply for a job állásra pályázni 

7 brick tégla 

8 brush trowel simító ecset 

9 capability képesség 

10 communication skills kommunikációs készségek 

11 construction építkezés 

12 contract szerződés 

13 cover letter / letter of motivation motivációs levél 

14 CV / résumé önéletrajz 

15 designated positions kijelölt helyek 

16 desired pattern kívánt minta 

17 digital competence digitális kompetenciák 

18 divide area terület felosztás,  

19 duration időtartam 



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

20 duty kötelesség 

21 education / trainings tanulmányok /képzettségek 

22 employee munkavállaló 

23 employer munkaadó 

24 encl. / enclosed mellékelve 

25 excellent kiváló 

26 excess felesleg 

27 expert szakértő 

28 grouting cement fugázó cement 

29 hand cutter kézi vágó 

30 hard hat védősisak 

31 job applied for megpályázni kívánt állás 

32 job responsibilities munkaköri feladatok 

33 job-related skills álláshoz szükséges készségek 

34 laying of tiles csempék lerakása 

35 layout elrendezés,  

36 levelling szintezés 

37 location hely 

38 measure megmér 

39 mother tongue anyanyelv 
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40 hearing protector fülvédő 

41 occupational safety munkavédelem 

42 personal skills személyes készségek 

43 plaster vakolat 

44 prepare quantities mennyiségek előkészítése 

45 prepare the surface előkészíti a felületet 

46 require megkövetel 

47 requirements elvárások 

48 salary fizetés 

49 self-employed sub-contractor önálló vállalkozó 

50 staircase lépcsőház 

51 stock raktár 

52 strengths erősségek 

53 trowel kőműveskanál  

54 tub fixtures kád részei 

55 wall and floor tiling fal- és padlócsempézés 

56 watertight vízzáró 

57 weaknesses gyengeségek 

58 wet sponge nedves szivacs 

59 wipe töröl 

60 work experience munkatapasztalat 
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