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Testy w rekrutacji

Zawodowa organizacja. Powsta∏o Ba∏tyckie Stowarzyszenie T∏umaczy

 Badajà predyspozycje. Coraz cz´Êciej zdarza si´, i˝ podczas rozmowy
kwalifikacyjnej kandydaci proszeni
sà o poddanie si´ badaniu testowemu, dzi´ki któremu mo˝liwe b´dzie
okreÊlenie ich predyspozycji do pracy na okreÊlonym stanowisku.

Tłumacz:
człowiek zwielokrotniony
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Walka
o fachowców

Przelotny deszcz albo wanna
Z∏e t∏umaczenie mo˝e popsuç ka˝dy biznes. B∏´dy j´zykowe, niefortunne sformu∏owania mogà byç przyczynà wielu nieporozumieƒ. W formalnych wystàpieniach i tekstach trzeba korzystaç z us∏ug profesjonalnie przygotowanych
do t∏umaczeƒ osób. Przyk∏adem niech b´dzie polskoj´zyczna wersja internetowej strony jednego z tureckich hoteli. Czy po lekturze takiej strony zdecydujemy si´ na skorzystanie z oferty hotelu?
Wiecej pod adresem: http://www.seherhotels.com/pol/index.htm

 Szukajà w Polsce. Finowie potrzebujà 10 tysi´cy stoczniowców.
To niech szukajà gdzie indziej, a nie
u nas. My te˝ potrzebujemy fachowców – mówi Bogdan Oleszek, przewodniczàcy Rady Miasta Gdaƒska,
dyrektor administracyjny Stoczni
Gdaƒskiej

A oto fragmenty polskoj´zycznej oferty:

Praca w turystyce
 Pracotwórcza bran˝a. Rozwój
turystyki powoduje, ˝e powstaje zapotrzebowanie na pracowników
w innych bran˝ach. Gdy zostaje
otwarty hotel, zatrudnia on kilkanaÊcie osób, ale zwi´kszajà si´ obroty
u piekarzy, rybaków i w innych firmach kooperujàcych.
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Rys. Bart∏omiej Brosz

Iloma j´zykami w∏adasz, po tylekroç jesteÊ cz∏owiekiem – pisa∏ Goethe. Do
grupy, która lepiej ni˝ inni rozumie reprezentantów ró˝nych kultur, nale˝à
t∏umacze. Ci, którzy pracujà nad Ba∏tykiem za∏o˝yli niedawno stowarzyszenie,
do którego zapraszajà wszystkich wykonujàcych ten nie∏atwy zawód.

T

Tekst medyczny nie
powinien byç t∏umaczony przez specjalist´ budowy
okr´tów! – Wszystkich t∏umaczy zapraszamy do wspó∏pracy –
zach´ca Ma∏gorzata
Grabarczyk, prezes stowarzyszenia.

∏umacz to taki dziwny zawód – mówi Ma∏gorzata
Grabarczyk, t∏umaczka j´zyka szwedzkiego. – T∏umaczyç
ka˝dy mo˝e – z wyjàtkiem t∏umaczeƒ wierzytelnych, tzw. przysi´g∏ych, bo nikt nie pyta t∏umacza
o dyplomy, dokumenty. ZnajomoÊç j´zyków obcych staje si´
coraz powszechniejsza i nikt
ju˝ nie szuka t∏umacza do
przet∏umaczenia listu do
cioci w Kanadzie, niemniej
jednak, zapotrzebowanie na
t∏umaczenia jest ogromne –
dodaje.
Mi´dzynarodowe kontakty
gospodarcze, polityczne,
kulturalne wymagajà
sprawnych i profesjonalnych t∏umaczeƒ, a z∏e
t∏umaczenie
mo˝e na zawsze
pogrzebaç perspektyw´
wspó∏pracy
z zagranicznym
partnerem.
Nawet najlepsza znajomoÊç j´zyka
obcego wcale
nie oznacza
umiej´tnoÊci
wykonywania

Nasz hotel ma wielki ogród, plaza. Glówna budowla ma cztery pietro, podniesienie i 179 miejsce.
Hotel SEHER gwarantuje Pan wyposzynek w spokojnej okolicy bezposrednio
przy plaz. Hotel SEHER gwarantuje Pan wyposzynek w spokojnej okolicy bezposrednio przy plaz, z dala od gwaru ulieznego i halasu, krystalieznie ezysta
wode, rodzinna atmosfere a jego bliskosc do lieznysh zabytkow w regionie
Riwiery Tureckiej sprawia, iz jest doskonala baza wypadowa dla aktywnysh
oraz pasjonalow kultury i historii (wyejeszki fakultatywne).
Na terenie hotelowym oraz na pla˝y mozna uprawiaç liezne sport min tenis
stolowy, bilard, siatkówke pla˝owa, tenis ziemny (oplata tylko za raiety) oraz
sporty wodne (za dodatkowa oplata).
Plywanie zrzeszony fundusz, wewn´trzny zrzeszony fundusz, Zrzeszony fundusz dziecka, jet stream (whirl pool), tenis ziemny (oplata tylko za raiety),
k∏aÊç na stole tenis, bilard, dart, Gimnastyka centrum, siatkówke pla˝owa,
sporty wodne (za dodatkowa oplata), Rozrywka, Klub dziecka PLA˚OWA: Parasol s∏oƒca i ∏ó˝ka s∏oƒca. Przestrzeƒ siatkówke pla˝owa, sporty wodne (Jet
ski, banana, ringo, parasailing, wodna narta, wind surfing, canoe, pedalo),
statek tournee.
Sumujà 179 miejsce.
Pojedynczy miejsce, podwajajà miejsce, potrójna miejsce, rodzinna miejsce
(Wi´cej ni˝ 3 ludzie).
Ca∏e miejsce majà satelitowa TELEWIZJA, ∏azienka (przelotny deszcz albo
wanna), telefon, muzyka, powietrzny warunek (ciep∏y albo ch∏ód), balkon
przez morze, pokrywany przez dywany, minizagrodzenie, hair-dryer.
R

t∏umaczeƒ. Co wi´cej, najlepsi t∏umacze niekoniecznie majà ukoƒczone studia filologiczne.
Co wi´c czyni z t∏umacza dobrego t∏umacza? Na to pytanie
stara si´ udzielaç odpowiedzi Ba∏tyckie Stowarzyszenie T∏umaczy –
nowa organizacja, która powsta∏a
1 kwietnia tego roku. – Jest to bardzo nowatorskie przedsi´wzi´cie,
które ju˝ teraz jest przedmiotem
zazdroÊci t∏umaczy z innych regionów – komentuje M. Grabarczyk.
Stowarzyszenie stara si´ pomóc
wszystkim t∏umaczom, zarówno
tym, którzy dopiero stawiajà
pierwsze kroki w tym zawodzie,
jak i osobom o du˝ym dorobku,
które jednak rozwiàzujà wiele
problemów bardzo intuicyjnie
i niekoniecznie w najbardziej skuteczny sposób.
Obecnie BST opracowuje standardy zawodowe, opisuje najlepsze praktyki i pracuje nad integracjà bardzo rozproszonego Êrodowiska. Wyniki prac publikowane sà na bie˝àco na witrynie internetowej www.bst.org.pl. Witryna jest ogólnie dost´pna dla
wszystkich, równie˝ dla klientów,
którzy b´dà mogli wyszukaç na
niej t∏umacza danego j´zyka
i specjalizujàcego si´ w danej
dziedzinie.
(pub)
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AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ,
REKRUTACJA I SELEKCJA PERSONELU
CERTYFIKAT nr 713/3

dla naszych Klientów poszukujemy osób na stanowiska:

SPEC.DS. HANDLU ZAGRANICZNEGO I MARKETINGU
Praca w Chwaszczynie
Wymagania: wykszta∏cenie wy˝sze, prawo jazdy kat. B, w∏asny
samochód, znaj. j. ang., j. ros.

OPERATOR WÓZKÓW WID¸OWYCH
Praca w Gdyni
Wymagania: upr. na wózki wid∏owe.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Wymagania: wykszta∏cenie wy˝sze o kierunku: chemia
lub handel zagraniczny, doÊwiadczenie w bran˝y ceramicznej,
jako przedstawiciel handlowy - mile widziane, znaj. j. ang. i j. ros.,
prawo jazdy kat. B.

PROGRAMISTA JAVA i DELPHI

T¸UMACZ/KOORDYNATOR DO PRAC BUDOWLANYCH
Praca w Holandii. Wymagania: znaj. j. holenderskiego

Pracodawco, zostaƒ naszym Klientem!!

Ofert´ kierujemy do ma∏ych, Êrednich i du˝ych Firm.
Dowiedz si´ szczegó∏ów:
- dla Pracodawców - oferta@laudam.pl
lub tel. (0-58) 550 45 38
- dla Pracowników - formularz na stronie www.laudam.pl,
e-mail: praca@laudam.pl, tel. (0-58) 550-45-38 lub osobiÊcie

Laudam
- najlepsza alternatywa,
r´ce do pracy !!!

Laudam Praca Sp. z o.o.,
ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot

796892A
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