
 

Agencja zatrudnienia - numer certyfikatu 412 
 

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, 
na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie,  w tym małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także największymi światowymi korporacjami. Nasze usługi 
obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo 
personalne.  
 
Dla naszego Klienta, firmy zajmującej się dostarczaniem wysokiej jakości technologii Text-To-Speech, 
poszukujemy Kandydatów biegle znających język niemiecki.  
 

Nazwa stanowiska: German Language Analyst 

Miejsce pracy: Gdańsk 

Nr ref.: GLA/097/KKO 
 
Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. Dla nas ważniejsze jest, byście kochali język 
niemiecki! 
 
Wymagania: 

 Biegła znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 – warunek konieczny, 

 Umiejętność obsługi komputera i szybkiego przyswajania nowych programów, 

 Zainteresowanie bieżącymi trendami językowymi, 

 Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,  

 Umiejętność rozróżniania poszczególnych dialektów będzie atutem. 

 Oferujemy: 

 Pracę w zespole pełnym pasji i zaangażowania, 

 Codzienny kontakt z językiem niemieckim, 

 Atrakcyjne wynagrodzenie, 

 Możliwość pracy przy innowacyjnym projekcie, 

 Pracę na pełen etat lub ¾ etatu, 

 Elastyczne godziny pracy, 

 Szkolenie wdrażające oraz niezbędne narzędzia pracy, 

 Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych – karta multisport, opieka zdrowotna, ubezpieczenia grupowe, 

 Umowę o pracę tymczasową z możliwością nawiązania stałej współpracy, 

 Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy. 

 Zakres obowiązków: 

 Odsłuchiwanie niemieckojęzycznych nagrań oraz zapisywanie ich w przeznaczonym do tego programie, 

 Przestrzeganie ustalonych terminów, 

 Współpraca z innymi działami w firmie.  

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV na adres: 
karol.kobus@manpower.pl  umieszczając numer referencyjny (GLA/097/KKO) w tytule maila 
 
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w moim CV przez Manpower Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 68, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na 

udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy Manpower oraz potencjalnym pracodawcom 
do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania."  
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