Wiedemanni otsib meeskonda

projektijuhti
Wiedemanni
Tõlkebüroo
on professionaalidest koosnev
rahvusvaheline võrgustik, kes pakub
mitmesuguseid keeleteenuseid juba
aastast 1999. Tahame olla murevaba
partner klientidele kogu maailmas.
20 tegevusaastaga oleme oma tellijate heaks teinud rohkem kui 50 000
tõlkeprojekti ja ritta seadnud rohkem
kui 150 miljonit sõna ligi sajas kaunis
keeles. See kõik on teinud meist ühe
suurema kodumaise tõlkefirma.
Väärtustame emakeelt ja juuri,
kuid oleme samal ajal ka maailma
kodanikud. Wiedemannis usutakse
inimesse, koostöösse ja sünergiasse.
Koos jagame nii vastutust kui ka töö
vilju.
Kui tunned, et just sinus peitub

Kasvame koos!
❖ Kas armastad keeli ja nende iseärasusi?
❖ Kas sinuga suhtlemine toob teistel sära silma?
❖ Kas suudad žongleerida kümnete projektide ja sadade klientidega, ilma et
juhe kokku jookseks?
❖ Kas omandad uusi tehnoloogiaid lennult ja suudad muuta masinliku
inimlikuks?
❖ Kas naudid probleemide lahendamist ja haarad kinni igast võimalusest?
Elav ja energiline, elujaatav ja positiivne, täpne ja kohusetundlik, imeline
suhtleja, kõrge stressitaluvusega, iseseisva otsustusvõimega, kuid ühtlasi
meeskonna eest alati väljas – kas tunned ennast ära?

Sinu ülesanded
❖ suhtlemine klientidega, hinnapakkumiste tegemine, projektide analüüs
❖ suhtlemine tõlkijate ja partneritega, läbirääkimised hinna ja tähtaja üle
❖ projekti eelarve koostamine, meeskonna moodustamine
❖ projekti kulgemise jälgimine, meeldetuletused, asjade korraldamine:
projektijuht vastutab projekti edukuse ja kliendi rahulolu eest!
❖ arvete koostamine ja väljastamine kliendile
❖ uute klientide otsimine ja ligimeelitamine
❖ andmebaaside täiendamine

see je ne sais quoi, siis saada

Eeldame, et sul on

meile hiljemalt 10.11.2020 oma CV

❖ kõrgharidus

ja essee teemal „Tõlge, mis muutis

❖ suurepärane eesti ja inglise keele oskus (lisapunktid annab saksa keel)

maailma“ või videokaaskiri koos

❖ põhiteadmised äri ja majanduse vallas

CV-ga aadressil:

❖ head arvutioskused ja tehniline taip

cv@wiedemanni.ee

Kasuks tuleb eelnev kogemus tõlke- või projektijuhtimistarkvaraga

Aga kui tunned, et meie eelnev

Meil on

jutt surub sind raamidesse, mis ei

❖ toetav, intelligentne ja kiiresti arenev töökollektiiv

võimalda sul oma tugevaid külgi

❖ palju värvikaid koostööpartnereid

tõetruult esitleda, siis raba meid

❖ rahvusvaheline ja mitmepalgeline kliendivõrgustik

millegagi, mis seda võimaldab. Me

❖ põnevad katsumused pea iga päev

väärtustame erakordseid inimesi!

❖ innustavad präänikud (nt sushikolmapäev, trennihüvitis, soodustused

Kohtumiseni!

Rotermanni ärilinnakus, meeldejäävad meeskonnaüritused jpm)
❖ töökoht Tallinna südalinnas

