Lionbridge to największa na świecie firma zajmująca się lokalizacją językową. Obsługujemy ponad 800 marek.
Łączymy fachową wiedzę językową i kulturową z bogatym doświadczeniem w tworzeniu treści. Korzystamy z
globalnego modelu działania oraz zaawansowanych technologii, aby nasi klienci mogli dotrzeć do odbiorców na
całym świecie z przekazem uwzględniającym specyfikę rynków lokalnych. W naszym warszawskim biurze
zatrudniamy już ponad 600 specjalistów, w tym Kierowników Projektów, Lingwistów, Inżynierów, Specjalistów DTP,
Grafików, Web Developerów oraz ekspertów zajmujących się opracowywaniem treści i kontrolą jakości.

Młodszy inżynier lokalizacji językowej
Warszawa
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praca w zespole wsparcia produkcji oraz w zespole implementacji nowych procesów i rozwiązań
technologicznych;
Zapewnianie ciągłości produkcji;
Projektowanie i dokumentowanie procesów;
Tworzenie makr i skryptów;
Obsługa systemu kolejkowego oraz zapytań od wielu klientów wewnętrznych i zewnętrznych;
Raportowanie wykonanej pracy;
Częściowa praca w trybie zmianowym (9-17;14-22) - grafik ustalany samodzielnie przez zespół;
Obsługa systemu wsparcia technicznego produkcji;
Bezpośrednia komunikacja ze zlecającymi pracę członkami zespołów projektowych;
Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w procesie lokalizacji;
Obsługa narzędzi i korporacyjnych platform produkcyjnych w celu utrzymania ciągłości
produkcji;
Prace programistyczne związane z utrzymaniem ciągłości produkcji w procesie lokalizacyjnym;
Praca na plikach w celu przygotowania do procesów lokalizacji zgodnie z dostarczoną
specyfikacją;
Przygotowywanie plików i materiałów do tłumaczenia, zapewnienie poprawności technicznej i
zgodności procesowej materiałów;
Kontrola przetłumaczonych materiałów i jakości technicznej plików;
Opracowywanie materiałów po zakończeniu tłumaczenia;
Uczestnictwo w prowadzonych w firmie projektach w charakterze testera, konsultanta, wsparcia
administracyjnego, administratora platform.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Studenci ostatniego roku lub absolwenci kierunków technicznych (informatyka) – mile widziani;
Wymagana znajomość HTML, XML oraz wyrażeń regularnych;
Dodatkowym atutem będzie znajomość XPath;
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
Spostrzegawczość, komunikatywność, dokładność;
Mile widziane doświadczenie w zakresie automatyzacji procesów;
Mile widziana podstawowa znajomość Python lub C# lub JavaScript;

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracę w zespole złożonym z ekspertów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach;
Realizacja projektów w oparciu o model SCRUM;
Dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, nowoczesnych narzędzi i oprogramowania;
Praca w dynamicznym, kreatywnym zespole onDemand;
Dobra atmosferę pracy;
Udział w projektach realizowanych w wyjątkowym środowisku Startupu „onDemand” (nagroda
Forbes 2015), będącego częścią większej organizacji – globalnego lidera branży tłumaczeniowej;
Szansę na rozwój w stabilnej, globalnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
Możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku międzynarodowym – dzięki biurom w 28
krajach Lionbridge stwarza okazję do poznania różnych kultur i stylów pracy;
Umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji:
https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=18384&company=lionbridgeP&userna
me=

Prosimy także o dołączenie następującej klauzuli
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lionbridge Poland Sp. z o.o. lub inny podmiot
grupy Lionbridge w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych
osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Lionbridge Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
02-231, przy ul. Jutrzenki 183, lub innego podmiotu grupy Lionbridge, a także na ich przekazywanie do państw
trzecich w ramach grupy Lionbridge, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

