Studentermedhjælper med sprogøre søges til oversættervirksomhed
Søger du et fagligt relevant studiejob? Elsker du at arbejde med mange forskellige sprog? Er du god til at sætte
dig ind i nye programmer?
World Translation A/S søger en studerende, som kan hjælpe os 10-15 timer om ugen (evt. mere i perioder).
Hvem søger vi?
Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse, gerne inden for sprog eller kommunikation.
Det er en forudsætning, at du behersker dansk og engelsk på højt niveau. Hvis du også kan tysk, er det kun en fordel.
Det er dig, vi søger, hvis du derudover:
•
generelt har en god sprogforståelse. Hvis du også kan andre sprog, er det kun en fordel.
•
har flair for IT og er hurtig til at lære at bruge nye programmer.
•
er teamplayer og har en positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger.
•
arbejder struktureret og hurtigt kan sætte dig ind i nye opgaver.
Arbejdsopgaver
Hos World Translation får du en alsidig hverdag med en masse spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Som
studentermedhjælper er din vigtigste opgave at hjælpe vores projektledere og DTPere med:
•
sproglig og formel kvalitetskontrol af oversættelser
•
layoutkontrol af oversættelser
•
teknisk klargøring af filer til oversættelse
•
vedligeholdelse af oversættelses- og terminologidatabaser
•
opsætning af filer efter oversættelsen
•
andre forefaldne opgaver
Maja Moras, studerende i International virksomhedskommunikation i engelsk og studentermedhjælper hos World
Translation:
”Gennem studiejobbet hos World Translation får jeg praktisk viden og kompetencer inden for den arbejdsverden, jeg er
interesseret i. Det er en stilling, som giver mig rig mulighed for at få de relevante kundskaber med de værktøjer og
arbejdsmetoder man bruger inden for oversættelsesverdenen. Desuden ligger den i forlængelse af mit studie, og derfor
synes jeg det er det helt rigtige og oplagte studiejob for mig.”
Arbejdstider
Jobbet er en timelønnet deltidsstilling med ca. 10-15 timer om ugen, helst fordelt på 1 hel dag og 1-2 halve dage.
Arbejdstiderne ligger som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 16.30, men i perioder vil der også være
mulighed for at arbejde om aftenen eller i weekenden.
Vil du vide mere …
om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte Stine Eriksen på
tlf. 86 20 48 47.
Ansøgningsfrist: 13. marts 2022
Ansættelsesdato: hurtigst muligt
Interesseret?
Så send din ansøgning til job@worldtranslation.com 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 virksomheder 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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