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PEŁNA NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI

Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp.k.

OSOBA KONTAKTOWA

HR

ADRES (ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

Parkowa 19, 51-616 Wrocław
tel./fax: 717867099
tel. kom: 

KRÓTKA INFORMACJA O FIRMIE / INSTYTUCJI
(profil działalności, wielkość firmy, oddziały/filie itp.)

Centrum Lokalizacji CM jest dostawcą usług tłumaczeniowych i lingwistycznych dla klientów z całego
świata.

OFEROWANE STANOWISKO

Koordynator Projektów
Liczba stanowisk:_2_______

WYMAGANIA

· Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów.

· Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

· Znakomite zdolności organizacyjne i efektywne zarządzanie czasem.

· Wielozadaniowość i umiejętność rozwiązywania problemów.

· Umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji.

· Zdolność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji, zorientowanie na wynik.

· Dobra znajomość pakietu MS Office.
· Znajomość oprogramowania CAT będzie dodatkowym atutem.

· Mile widziane doświadczenie przy obsłudze projektów.

OPIS ZADAŃ ( ZAKRES OBOWIĄZKÓW)

· Terminowa i sumienna realizacja powierzonych zadań.

· Kierowanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu tłumaczeniowego, od przekazania tłumaczenia, 
przez korektę, kontrolę jakości do dostarczenia do Klienta.

· Bezpośrednia współpraca z Klientem, polegająca na definiowaniu jego potrzeb i oczekiwań.

· Bliska współpraca z Działem Sprzedaży w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu końcowego.

· Zarządzanie budżetem oraz zasobami ludzkimi przy każdym powierzonym projekcie.

· Współpraca z zespołem Tłumaczy i Korektorów z całego świata.
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WARUNKI ZATRUDNIENIA 
(rodzaj umowy, czas pracy, wymagane dokumenty aplikacyjne itp.)

Umowa o pracę na cały etat.
Nasza oferta jest także skierowana do osób niepełnosprawnych.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z FIRMĄ/INSTYTUCJĄ
Zgłoszenie wraz z życiorysem proszę wysyłać na adres hr@cmlocalization.eu, podając w tytule Koordynator 
Projektów.

Oferta ważna do: 28.02.2020

Uwaga! Uprzejmie prosimy o powiadomienie Biura Karier WWSIS o zakończeniu i wynikach rekrutacji. 
Brak daty ważności oferty spowoduje wygaśnięcie oferty po 30 dniach od jej zgłoszenia 


