Praktikplads som projektleder hos World Translation A/S
Vil du prøve kræfter med projektstyring af professionelle oversættelser? Har du lyst til at se, hvordan vi hjælper
danske og internationale eksportvirksomheder med deres oversættelser? Og vil du gerne få praktisk erfaring
med moderne sprogteknologi?
World Translation kan tilbyde dig en praktikplads med et forløb på 3 til 6 måneder i starten af 2020.
Jobbet
Som projektleder-praktikant indgår du i et af vores projektlederteams bestående af 4-5 projektledere. Projektlederne er
bindeleddet mellem vores kunder og freelanceoversættere og har ansvaret for hele projektets forløb, helt fra
udarbejdelse af et tilbud til levering af oversættelsen til kunden. Jobbet som projektleder er derfor et samspil mellem
mange forskellige kompetencer − både sproglige, tekniske, kulturelle og forretningsmæssige.
Du bliver en del af et tæt team med et stærkt sammenhold og en god stemning. Sammen med dine teamkolleger vil du
tage dig af mange forskellige opgaver, f.eks.:
•
•
•
•
•
•

kontakt med danske og internationale kunder og oversættere
styring af oversættelsesprojekter til mange sprog
udarbejdelse af tilbud
teknisk klargøring af filer til oversættelse
sproglig og formel kvalitetskontrol af oversættelser
vedligeholdelse af oversættelses- og terminologidatabaser

Vi forventer, at du ...
•
er i gang med en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau (dette kunne være en sproglig
uddannelse, såsom en cand.ling.merc., men det kan også være, at du har en IT- eller økonomisk baggrund og
brænder for projektstyring og sprog)
•
har gode engelsk- og tyskkundskaber og generelt en god sprogforståelse
•
har flair for it og lyst til at lære nye programmer – hvis du har kendskab til oversættelsesværktøjer, er det kun en
fordel
•
arbejder struktureret og kan bevare overblikket selv i pressede situationer
•
har øje for detaljen, men formår også at overholde deadlines
•
er teamplayer og har en positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
Vi tilbyder
•
en udfordrende og lærerig praktikplads med alsidige arbejdsopgaver
•
oplæring i fagspecifikke programmer
•
topmotiverede kolleger med teamspirit
•
en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde
•
en uformel og humoristisk omgangstone
Praktikforløbet er ulønnet.
Vil du vide mere …
om praktikforløbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte Marion Randelshofer
på tlf. +45 8620 4840.
Startdato for praktikforløbet: januar 2020 eller i løbet af foråret
Interesseret?
Så send din ansøgning til job@worldtranslation.dk hurtigst muligt, da vi løbende behandler de indkomne ansøgninger.
World Translation − en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde
World Translation er et af de største privatejede oversætterbureauer i Danmark. Vi er specialiseret i at udarbejde
oversættelser og andre sprogydelser til eksportvirksomheder over hele verden og anvender altid den nyeste
sprogteknologi. Vi er ca. 40 medarbejdere på vores kontor, som ligger i Tilst, Aarhus.
World Translation er en virksomhed med et stort fokus på arbejdsglæde, personlig udvikling samt et uformelt og
socialt arbejdsmiljø. For os er det vigtigt at skabe de bedste arbejdsrammer for dig, så det hver dag skal være en
glæde at komme på arbejde.
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