Προσφορά Εργασίας

Γνωρίζεις πολύ καλά μια ξένη γλώσσα;

Επιθυμείς να διευρύνεις τις επαγγελματικές σου δυνατότητες και να ασχοληθείς
επαγγελματικά με την μετάφραση;

Η EL-TRANSLATIONS δραστηριοποιείται στον χώρο της Μετάφρασης, της
Διερμηνείας Συνεδρίων
και
της
Εκπαίδευσης
.
Από το
2001
αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, διευρύνοντας συνεχώς τον κύκλο των πελατών της και το
είδος των υπηρεσιών που παρέχει και
αναζητά
πάντοτε ταλαντούχους
συνεργάτες.

Κλείσε τώρα ένα ραντεβού στη Γραμματεία μας!

Αποστολή Βιογραφικών στο
στο 210 68.01.333

hr@el-translations.com και πληροφορίες - ραντεβού

Βρισκόμαστε στο κέντρο του Χαλανδρίου , 10' με τα πόδια από τη στάση του ΜΕΤΡΟ "Αγία
Παρασκευή". Θα είναι μεγάλη μας χαρά να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε
αναλυτικά όλες τις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν.
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Πρακτική Άσκηση Συνδυασμένη με Επαγγελματική Κατάρτιση

Στην EL-TRANSLATIONS βρισκόμαστε καθημερινά στην "μαχόμενη" μετάφραση και
παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον
χώρο. Έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις της αγοράς αυξάνονται με τον χρόνο και
η ανάγκη
συνεχούς
επιμόρφωσης
των μεταφραστών γίνεται όλο και πιο επιτακτική.

Με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες της ελληνικής και ξένης αγοράς μία από της κύριες
δραστηριότητές μας είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης
Μεταφραστών και Διερμηνέων.

Στόχος μας

είναι

:

να

καταρτίσουμε

,

ειδικεύσουμε
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ώστε στη συνέχεια

να

επι

λέξουμε

μετα

Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρουμε όλο τον χρόνο θέσεις πρακτικής άσκησης που
οδηγούν σε
ευκαιρίες
για
επαγγελματική αποκατάσταση
.

Στην Μετάφραση και Διερμηνεία

Απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχουςμεταφραστικών τμημάτων και τμημάτων ξένων
φιλολογιών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε
τεχνικές
μετάφρασης
και
επιμέλειας κειμένων
καθώς και σε λογισμικά
μεταφραστικής μνήμης (CAT tools)
και διαχείρισης
βάσεων ορολογίας
...
διαβάστε περισσότερα
.
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Στο Μάρκετινγκ - Γραμματειακή Υποστήριξη – Οικονομικά και Διαχείριση
Εκπαιδευτηρίου

Απευθύνεται σε φοιτητές ανάλογων ειδικοτήτων και περιλαμβάνει συμμετοχή στην
δημιουργία διαφημιστικών campaigns, e-marketing, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
γραμματειακή υποστήριξη λογιστηρίου κ.ά διαβάστε περισσότερα .

Είσοδος στην αγορά εργασίας - Voucher

Αφορά τους ωφελούμενους για επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας – Voucher και απόφ
οιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ
, που γνωρίζουν καλά μια
ξένη γλώσσα.

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και μετά την
θεωρητική εκπαίδευση τους δεχόμαστε για την προβλεπόμενη
επιδοτούμενη πρακτική άσκηση.
Αμέσως μετά την λήξη της πρακτικής οι ασκούμενοι με Voucher προσλαμβάνονται
ως εσωτερικοί συνεργάτες πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα σύμφωνα
τουλάχιστον για 6 μήνες, ανάλογα με τις προβλέψεις του σχετικού προγράμματος
του ΟΑΕΔ... δείτε λεπτομέρειες ...

2. Στελέχη στο τμήμα Παραγωγής, Μεταφραστές και Διερμηνείς
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Αφορά:

·
Πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου
Πανεπιστημίου

·
Άλλους έμπειρους μεταφραστές οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως εσωτερικά
στελέχη ή εξωτερικοί συνεργάτες και

·
Όσους γνωρίζουν πολύ καλά μια ξένη γλώσσα και επιθυμούν να διευρύνουν τις
δραστηριότητές τους και να ασχοληθούν επαγγελματικά με την μετάφραση και την
διερμηνεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο
hr@el-translations.com.

Η EL-TRANSLATIONS δραστηριοποιείται στον χώρο της Μετάφρασης, της Διερμηνείας
Συνεδρίων
κ
αι
της
Εκπαίδευσης
.
Από το
2001
αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, διευρύνοντας συνεχώς τον κύκλο των πελατών της και το
είδος των υπηρεσιών που παρέχει και
αναζητά
πάντοτε ταλαντούχους
συνεργάτες.
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Κλείσε τώρα ένα ραντεβού στη Γραμματεία μας!

Αποστολή Βιογραφικών στο
στο 210 68.01.333

hr@el-translations.com και πληροφορίες - ραντεβού

Βρισκόμαστε στο κέντρο του Χαλανδρίου , 10' με τα πόδια από τη στάση του ΜΕΤΡΟ "Αγία
Παρασκευή". Θα είναι μεγάλη μας χαρά να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε
αναλυτικά όλες τις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν.
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