EXTRAPERSONAL
Comactiva Language Partner AB är en språkbyrå i Göteborg med tio anställda. Vi startade
vår verksamhet 1996 och har sedan dess jobbat med ett globalt nätverk av noga utvalda
översättare och lingvister runt om i världen, för att ge våra kunder premiumöversättningar
och flexibla helhetslösningar av högsta kvalitet. Vi har alltid kunden i fokus och strävar efter
att med personlig service och flexibilitet möta och överträffa våra kunders förväntningar.
Merparten av våra uppdragsgivare finns i Sverige. Allt från större globala organisationer till
de som finns representerade på lite färre marknader. Branscherna är vitt skilda, men den
gemensamma nämnaren för dem alla är behovet av fingertoppskänsla, hög service och god
kvalitet. Nu befinner vi oss i en tillväxtfas och söker därför extramedarbetare till vårt kontor i
centrala Göteborg.
I din roll som extramedarbetare kommer du att rycka in som assisterande projektledare vid
behov och ansvara för översättningsprojekt från offertgivning till fakturering. Du är även
behjälplig med kontrolläsning och översättning av texter.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är högskoleutbildad inom språk och översättning och/eller har några års
erfarenhet av arbete på en översättningsbyrå.
Som projektledare hos oss kommer du att ha mycket kontakt med kunder och leverantörer i
både Sverige och utlandet per e-post och telefon. Därför är det viktigt att du har lätt för att
uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift, och gärna på ytterligare något
språk. Goda kunskaper i tyska samt tidigare branscherfarenhet är särskilt meriterande.
Du är självklart en problemlösare men servicekänsla, flexibilitet, organisationsförmåga och
stresstålighet är några egenskaper som vi också sätter stort värde på.
Tjänsten är en behovsstyrd extraanställning (timanställning). Tjänsten är förlagd till vårt
kontor mitt i centrala Göteborg.
Eventuella frågor besvaras av produktionsansvarig Gabriella Rudström på telefon 031-701 48
98 eller via mejl till gabriella@comactiva.se.
Skicka din ansökan med en kort beskrivning av dig själv och ditt CV till
gabriella@comactiva.se
Vi kommer att börja kalla lämpliga kandidater till intervju omgående och löpande så ansök
gärna snarast. Vi ser fram emot din ansökan!

