Czynnikiem decydującym o sukcesie niektórych firm jest przełomowa technologia, innych
lojalność klientów lub wysoka jakość produktów. Jednak rzeczywistym źródłem ich powodzenia w
biznesie są utalentowani pracownicy.
Od 1970 roku Development Dimensions International (DDI) pomaga setkom organizacji na całym świecie zidentyfikować i rozwinąć
najlepszych pracowników. Dołącz do nas i zdobądź unikatowe umiejętności praktyczne!

DEVELOPMENT DIMENSIONS INTERNATIONAL POLSKA
międzynarodowa firma konsultingowa w branży Human Resources poszukuje:

STAŻYSTÓW TŁUMACZY
nr ref. STAŻ 2013
Miejsce pracy: Poznań
Do głównych zadań stażysty będzie należało przygotowywanie tłumaczeń biznesowych tekstów z
dziedziny Human Resources (z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski).
Oczekujemy:







Statusu studenta filologii angielskiej studiów licencjackich lub magisterskich
Zainteresowania obszarem HR
Otwartości na informację zwrotną i chęci do nauki
Dbałości o jakość i efekty wykonywanych zadań
Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności
Doskonałej obsługi pakietu Office (Word, Power Point)

Oferujemy:








Termin stażu do uzgodnienia w okresie: czerwiec – sierpień 2013
Min. 80% czasu pracy dedykowanego zadaniom translatorskim
Możliwość odbycia stażu w ramach 150 godzin obowiązkowych praktyk (dla studentów
studiów licencjackich)
Pracę na bazie regularnej i szczegółowej informacji zwrotnej dotyczącej przygotowanego
przekładu
Dostęp do literatury przedmiotu
Referencje
Możliwość dalszej współpracy w ramach umowy o dzieło dla najlepszych stażystów

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w terminie do 31 maja 2013 na
adres rekrutacja@ddiworld.com. Prosimy o umieszczenie numery referencyjnego w tytule
wiadomości. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dodatkowe informacje można uzyskać:


Podczas SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

- 24

MAJA O GODZ.

12.00

W SALI

601A

(COLLEGIUM NOVUM).


Kontaktując się z konsultantem DDI: Patrycją Korczyńską, tel. 61 851 31 16.

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę DDI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia.”

