Tłumaczenia pisemne i ustne | Szkoła Językowa | DTP

Szanowni Państwo,
Dla naszego Klienta poszukujemy obecnie tłumacza języka niderlandzkiego, do
projektu tłumaczeniowego na okres od 1 do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia
trwania projektu.
Informacje o projekcie:
1. tłumacz polsko-niderlandzki, specjalizacja w tłumaczeniach technicznych, przy
czym nie jest wymagane wykształcenie lingwistyczne,
2. praca w charakterze tłumacza na miejscu budowy w rafinerii w Belgii
(Antwerpia),
3. na okres od 1 do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia,
4. pracę można zacząć od zaraz,
5. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, podpisaną w Polsce i aneksowaną
celem objęcia przez przepisy belgijskie (przy czym aneksowanie odbędzie się
po odbyciu szkolenia w Polsce, w Płocku, Warszawie, Wrocławiu lub
Krakowie),
6. praca rozpoczyna się od odbycia ekspresowego szkolenia w Polsce, zdania
egzaminu z zasad bezpieczeństwa, uzyskania certyfikatów, pozwoleń itp.,
7. Klient zapewnia dodatkowo zakwaterowanie, wyżywienie (przekąski w ciągu
dnia pracy), transport i szkolenia,
8. pracuje się zazwyczaj około 12 h codziennie, czasami również w soboty,
sporadycznie w niedziele, bo zdarzają się przestoje w pracy, za które
otrzymuje się wynagrodzenie,
9. zakresy obowiązków: w biurze praca nad dokumentacją + na budowie, ale
w charakterze pracownika umysłowego (rozmowy, ustalenia, przygotowanie
dokumentów tj. zaświadczenia itp.).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do rekrutacji, która jest oparta
na analizie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz weryfikacji krótkiej
próbki tłumaczenia na język niderlandzki.
Dokumenty aplikacyjne oraz fragment swojego tłumaczenia na język niderlandzki
(o długości
maksymalnie
200
słów)
proszę
przesyłać
na
adres
tlumacze@skrivanek.pl, w temacie wiadomości koniecznie wpisując "PL-NL, wyjazd Belgia", do dnia 10.05.2016 r.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod wymienionym adresem mailowym.
Dziękujemy za uwagę!
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