
 

 

 

                 

INFORMACJE O FIRMIE 

Pełna nazwa 

firmy/instytucji: 

Futura Centrum Językowe 

Branża: Tłumaczenia 

Adres: Rybnik, Ulica Wysoka 15/17 

Osoba do kontaktu: Tomasz Muszyński 

Telefon/Fax: +48 32 445 07 05 

E-mail: kariera@supertlumacz.pl 

 

INFORMACJE O OFERCIE 

Oferowane stanowisko 

pracy: 

Specjalista ds. tłumaczeń 

Liczba poszukiwanych osób: 5 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Rybnik, Śląskie 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełny 

Zakres obowiązków: 

Tłumaczenie różnorodnych tekstów: 

 z języka polskiego na język obcy, 

 z języka obcego na język polski, 

 z języka obcego na język obcy (w zależności od 

umiejętności). 

 

Wymagania: 

 

 studia wyższe filologiczne lub inne, 

 perfekcyjna znajomość dowolnego języka obcego, 

 umiejętność zaawansowanej obróbki tekstu i grafiki, 

 dyspozycyjność. 

Mile widziane: 

 własna działalność gospodarcza, 

 znajomość programu Trados. 

 

 

 

 

Oferowane warunki 

zatrudnienia: 

 

Poszukujesz zajęcia, jakie pomoże Ci w pełni spożytkować Twoją 

 

      Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 

BIURO KARIER 

15-213 Białystok 

tel.: 85 713 15 91 

    e-mail: j.danik@wswfit.com.pl 
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wiedzę? 

 

Zależy Ci na doskonałej kulturze pracy oraz doskonałej atmosferze? 

Chcesz poszerzyć własne kompetencje pod okiem doświadczonych 

ekspertów? 

 

Praca bądź praktyki w biurze tłumaczeń Superłumacz 

(https://supertlumacz.pl) to świetna opcja właśnie dla Ciebie! 

Szukamy ambitnych, utalentowanych osób, jakie sprawnie posługują 

się jednym bądź kilkoma językami obcymi. Dzięki nam mogą 

skorzystać ze swoich umiejętności w czasie tłumaczenia wielorakich 

tekstów – nie tylko dokumentów bądź urzędowych pism. Na 

pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie naszych klientów, przez to 

wykorzystujemy całkiem inne techniki pracy. Nie tylko tłumaczymy 

tekst z jednego języka na kolejny, lecz zwracamy ponadto uwagę na 

przesłanie, styl, wydźwięk itp. 

 

Jako członek naszego zespołu poszerzysz wszelkie posiadane 

kwalifikacje i uzyskasz prawdziwą satysfakcję z pracy. Jeśli 

natomiast zdecydujesz się na praktyki, dopilnujemy o to, byś 

rzeczywiście mógł zdobyć u nas jak najwięcej nowej wiedzy i 

doświadczenia. Zapewniamy pracę/praktyki także w formie zdalnej! 

 

 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie 

Wymagane dokumenty 

aplikacyjne (np. CV, list 

motywacyjny, zdjęcie): 

 

CV, list motywacyjny 

 

Sposób aplikowania:  
https://supertlumacz.pl/praca-i-praktyki/ 

 

Data ważności oferty: 2022-12-31 
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