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RWS SDL jest światowym liderem w dziedzinie tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią.  

Pomagamy firmom budować relacje z klientami niezależnie od języka, kultury czy sposobu komunikacji. 

Jedyne polskie biuro firmy mieści się w Bydgoszczy.  

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy zdalnej. 

 

 

GŁÓWNY CEL PRACY: 

 

Zarządzanie wszystkimi przydzielonymi pracami w jak najbardziej efektywny sposób w celu zapewnienia 

utrzymania klientów, satysfakcji i wzrostu przychodów. Poprzez skuteczną komunikację pisemną i 

werbalną, zapewnić, aby praca przetwarzana przez lingwistów była dostarczana w sposób terminowy, 

zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY: 

 

- Praca z systemem zarządzania jakości firmy (QMS) 

- Zapewnienie, że zlecenia projektów klientów są składane, przetwarzane przez tłumaczy i otrzymywane 

od nich z powrotem w sposób terminowy, dokładny i opłacalny, aby umożliwić terminowe dostarczenie 

tłumaczenia do klienta 

- Przy przydzielaniu projektów branie pod uwagę kosztów, możliwości i sposobu dostawy między 

dostawcami przy jednoczesnym zachowaniu jakości i terminowości 

- Utrzymywanie, monitorowanie przydzielonej pracy oraz skutecznej komunikacji werbalnej/pisemnej z 

członkami zespołu wewnętrznego 

- Aktualizowanie systemów produkcyjnych w zakresie postępu tłumaczeń 

- Szukanie możliwości poprawy procesów pracy, metodologii i przyczynia się do realizacji inicjatyw 

funkcjonalnych. 

- Wykonywanie innych powiązanych obowiązków, zgodnie z przydzielonymi zadaniami, w celu 

zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania działu lub innych celów i zadań firmy. 



WYMAGANIA: 

 

- Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 

- Wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia angielska, lingwistyka, zarządzanie, nauki stosowane lub 

inne pokrewne dziedziny) 

- Dbałość o jakość i szczegóły 

- Efektywne i metodyczne podejście do pracy 

- Podstawowa znajomość programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

- Wielozadaniowość i zdolność do pracy pod presją czasu 

- Zdolność do rozwiązywania problemów produkcyjnych w sposób profesjonalny i skuteczny 

 

 

MILE WIDZIANE: 

 

- Znajomość branży lokalizacyjnej, narzędzi CAT 

- Doświadczenie w branży tłumaczeniowej 

 

  

OFERUJEMY: 

 

- Umowę o pracę, system awansu poziomego i pionowego 

- Przyjazną atmosferę 

- Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

- Pracę w oparciu o najnowocześniejsze technologie 

- Pakiet prywatnej opieki medycznej 

- Kartę Multisport 


