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OFERTA nr 2020/43 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Biuro Tłumaczeń Supertłumacz® 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 

ul. Wysoka 15/17 

44-200 Rybnik 

Adres strony internetowej  https://supertlumacz.pl 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Tomasz Muszyński 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

CV i list motywacyjny – więcej https://supertlumacz.pl/praca-i-
praktyki/ 

Data ważności oferty 31-12-2022 

Wymagania 

Wykształcenie 
średnie/wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie 
wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność studia wyższe filologiczne lub inne 

Znajomość języków obcych Doskonała 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

 studia wyższe filologiczne lub inne, 

 perfekcyjna znajomość dowolnego języka obcego, 

 umiejętność zaawansowanej obróbki tekstu i grafiki, 

 dyspozycyjność. 

Inne 

 własna działalność gospodarcza, 

 znajomość programu Trados. 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 
Praca na umowę / praktyki zawodowe w biuro 
tłumaczeń Supertłumacz 

Rodzaj oferty 
praca stała, praca tymczasowa, praktyka, staż, wolontariat 

Inna: podać jaka 

Rodzaj umowy   
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o  dzieło, umowa 
stażowa, umowa na zastępstwo 

Wymiar czasu pracy pełny Wysokość wynagrodzenia brutto 2450 zł 
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Miejsce pracy (woj. miejscowość) Zdalnie Liczba wakatów 5 

Zakres obowiązków 

Tłumaczenie różnorodnych tekstów: 

 z języka polskiego na język obcy, 

 z języka obcego na język polski, 

 z języka obcego na język obcy (w zależności od 

umiejętności). 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Szukasz zajęcia, jakie pomoże Ci w całości zagospodarować Twoje umiejętności? 

Zależy Ci na wysokiej kulturze pracy i świetnej atmosferze? 

Pragniesz rozwinąć własne zdolności pod okiem doświadczonych specjalistów? 

Praca lub praktyki w biurze tłumaczeń Superłumacz (https://supertlumacz.pl) to wspaniała oferta 
właśnie dla Ciebie! Poszukujemy ambitnych, zdolnych osób, jakie profesjonalnie posługują się 
jednym lub kilkoma językami obcymi. Dzięki nam mogą skorzystać ze swoich umiejętności podczas 
tłumaczenia wielorakich tekstów – nie tylko dokumentów lub urzędowych pism. Na pierwszym 
miejscu stawiamy zadowolenie naszych klientów, dlatego stosujemy kompletnie inne metody 
pracy. Nie tylko tłumaczymy tekst z jednego języka na drugi, lecz zwracamy także uwagę na 
przesłanie, styl, wydźwięk itp. 

Jako członek naszego zespołu poszerzysz wszelkie posiadane kompetencje i uzyskasz prawdziwą 
satysfakcję z pracy. Jeśli natomiast zdecydujesz się na praktyki, zadbamy o to, byś naprawdę 
mógł otrzymać u nas jak najwięcej nowej wiedzy oraz doświadczenia. Umożliwiamy pracę/praktyki 
również w formie zdalnej! 

Rodzaj umowy  

• umowa o pracę, 

• umowa o dzieło 

• umowa zlecenie, 

• umowa o praktyki zawodowe. 

Zakres obowiązków 

Tłumaczenie różnorodnych tekstów: 

• z języka polskiego na język obcy, 

• z języka obcego na język polski, 

• z języka obcego na język obcy (w zależności od umiejętności). 

Wymagania: 

• studia wyższe filologiczne lub inne, 

• perfekcyjna znajomość dowolnego języka obcego, 

• umiejętność zaawansowanej obróbki tekstu i grafiki, 

• dyspozycyjność. 

Mile widziane: 

• własna działalność gospodarcza, 

• znajomość programu Trados. 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny należy wysyłać na adres mailowy: 
kontakt@supertlumacz.pl. Prosimy o dołączenie klauzuli ze zgodą na wykorzystywanie informacji 
osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Więcej szczegółów odszukasz na naszej 
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witrynie: https://supertlumacz.pl/praca-i-praktyki/ 
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