Младши ръководител на проект (ж/м/р):
на пълно работно време и дистанционно
Да работите в международна среда като посредник между клиенти и преводачи!
Вие сте любопитна личност и с удоволствие поемате отговорности? Ще изпълнявате важна роля в нашия малък екип.
Ние сме една малка бутикова преводаческа агенция в Берлин и предлагаме на нашите клиенти преводи, съобразени с техните
желания в специализирани теми като възобновяеми енергии, управление на верига за доставки, мобилност, както и съдействие
при големи проекти за локализация на софтуер и уеб сайтове. Като ръководител на проект, Вие ше отговаряте за успешното
управление на всеки проект за превод от А до Я.

Ще отговаряте за следните задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ръководене на проекти за превод от момента на
тяхното потвърждаване до доставката
Компетентно консултиране и обработка на
клиентски запитвания от различни сфери
Изготвяне на оферти и фактури
Осигуряване на качество на процеса на превод и
следене на сроковете и спецификациите
Набиране на специализирани лингвисти в
съответствие с нашите стандарти за качество
Осъществяване на връзка и възлагане на
поръчки на преводачи на свободна практика
Супервизия на един или двама стажанти по
програма „Еразъм“
Работа с различни инструменти за компютърно
подпомаган превод
Други стратегически задачи в областта на
маркетинга, продажбите и администрацията: при
нас можете да се запознаете и с други области

Ние Ви предлагаме:
●

●
●
●

●

●
●

Ръководене на проекти за превод с
международни клиенти веднага след завършване
на Вашето висше образование в областта на
езиците
Възможност да натрупате първия си управленски
опит
Работна среда, в която има място за Вашите
идеи и възможност за тяхното пряко приложение
Работа в международен екип, в който
резултатите от Вашата работата се виждат
непосредствено
Дългосрочна позиция с възможности за развитие:
нашето желание е да се развивате дългосрочно с
Access International GmbH
подходящо възнаграждение, съответстащо на
длъжността
Дистанционна работа в домашен офис или
пространство за съвместна работа във Вашия
град

Това е Вашият профил:
•
•
•
•
•

•

Завършена бакалавърска или магистърска степен по лингвистика, езици
или превод
Работите професионално, притежавате талант за общуване и подхождате
към обслужването на нашите клиенти с предприемаческо мислене
В известна степен сте перфекционист и имате усет за детайлите.
Точността и надеждността са изключително важни за Вас
Обичате да работите самостоятелно. Освен това работите ефективно и сте
устойчиви на стрес, както и притежавате високо чувство за отговорност
Владеете свободно немски и английски език, писмено и говоримо, на ниво
C1. Освен това владеенето на трети език, например, френски или руски е
желателно, но не е задължително
Доброто познаване на MS Office и опитът с инструменти за компютърно
подпомаган превод е предимство

Очакваме с нетърпение Вашата кандидатура! Изпратете кандидатура си с автобиография и мотивационно писмо
(на немски или на английски език на: ellen@access-international.de) не по-късно от 19.11.2021 г. адресирана до
нашата иъпълнителна директорка Ellen de Visser.
Access International GmbH I Templiner Straße 11 I 10119 Berlin I www.Acces-International.de

